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

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на  сједници одржаној 
26.7.2013. године,  д о н о с и

З А К О Н
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКЦИЈА 

РЕГИОНАЛНИХ ЦЕСТА ТУЗЛАНСКОГ 
КАНТОНА

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.
(Предмет закона)

(1) Овим законом  оснива се  Дирекција  регионалних 
цеста Тузланског кантона (у даљем тексту: Дирекција), 
уређује се њен статус и правни положај, утврђује 
дјелатност и финансирање, те регулише управљање и 
руковођење, вршење надзора и друга питања везана за 
рад  Дирекције.

(2) На питања која нису регулисана овим законом, 
сходно се примјењују одредбе Закона о установама 
(“Службени лист Р БиХ”, бр. 6/92, 8/93 и 13/94), као и 
других релевантних прописа.

II СТАТУС, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И СЈЕДИШТЕ

Члан 2.
(Статус)

(1) Дирекција је јавна установа у државној својини, 
коју оснива Тузлански кантон (у даљем тексту: оснивач), 
у сврху обављања дјелатности која се утврђује Законом 
о цестама Федерације БиХ, овим законом и Правилима 
Дирекције.

(2) Дирекција има својство правног лица, који 
стиче даном уписа у регистар код надлежног суда.

(3) Дирекција се оснива за подручје Тузланског 
кантона.

(4) Дирекција има свој рачун.

Члан 3.
(Назив)

(1) Дирекција послује под називом: Јавна установа 
„Дирекција регионалних цеста Тузланског кантона“.

(2) Скраћени назив Дирекције је: ЈУ Дирекција 
регионалних цеста ТК.

Члан 4.
(Сједиште) 

Сједиште Дирекције је у Тузли.

Члан 5.
(Печат и штамбиљ)

(1)  Дирекција има печат и штамбиљ.
(2) Печат Дирекције је округлог облика, промјера 

50 мм (велики печат) и 25 мм (мали печат), са текстом 
у концентричним круговима, истовремено исписаним 
латиницом на босанском и хрватском језику и 
ћирилицом на српском језику: Босна и Херцеговина, 
Федерација Босне и Херцеговине, Тузлански кантон, ЈУ 
„Дирекција регионалних цеста Тузланског кантона”. У 
средини печата налази се грб Тузланског кантона.

(3) Дирекција има пријемни штамбиљ правоугаоног 
облика који садржи идентичан текст као печат, а испод 
тога податке утврђене прописима о канцеларијском 
пословању.

(4) Друга питања која се односе на изглед, број, 
употребу и чување печата и штамбиља Дирекције 
уређују се Правилима Дирекције.

Члан 6.
(Организација Дирекције)

Унутрашња организација Дирекције уређује се 
Правилима на које сагласност даје Влада Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) и Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста.

III ДЈЕЛАТНОСТ ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 7.
(Дјелатност Дирекције)

(1) Дирекција се оснива ради управљања, грађења, 
реконструкције, одржавања и заштите регионалних 
цеста.

(2) Дјелатност Дирекције је провођење задатака 
управљања регионалним путевима на подручју 
Тузланског кантона, у оквиру шифре дјелатности КД 
БиХ 2010: 84.11 - Регулисање и допринос успјешнијем 
пословању економије на нивоу Кантона, и то:  

 обезбјеђење финансијских, материјалних a) 
и других услова за одржавање, заштиту, 
реконструкцију, изградњу и управљање 
регионалним јавним цестама на подручју 
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Тузланског Кантона, те обезбјеђење техничко–
технолошког јединства система јавних цеста,
 b) припремање дугорочних, средњорочних 
и годишњих планова и програма развоја, 
одржавања, заштите, реконструкције, изградње 
и обнове регионалних цеста и објеката на 
цестама,
 c) управљање јавним путним добром на начин 
одређен законом,
 d) учешће у изради стратегије развоја регионалних 
путева Тузланског кантона,
 e) израда финансијског  плана,
 f) инвестирање послова одржавања и обнове, 
реконструкције и изградње регионалних цеста, 
 g) инвестирање потребне студијске и пројектне 
документације,
 h) финансирање радова и повјеравање послова 
изградње, одржавања, реконструкције и 
заштите цеста овлашћеним предузећима,
 i) вођење евиденције (базе података) цеста, 
објеката, саобраћајне сигнализације и опреме 
на цестама и катастра цестовног земљишног 
појаса,
 j) предузимање мјера заштите цеста и обезбјеђења 
саобраћаја на њима,
 k) обављање послова заштите цеста,
 l) прикупљање података и обавјештавање 
јавности о стању цеста и начину одвијања 
саобраћаја,
 m) издавање управних аката (одобрења и 
сагласности) у складу са Законом о цестама 
Федерације БиХ и подзаконским актима,
 n) предузимање потребних мјера за очување и 
заштиту околиша.

IV СРЕДСТВА, ИМОВИНА И ОДГОВОРНОСТ 
ДИРЕКЦИЈЕ

 
Члан 8.

(Имовина)
(1) Имовину Дирекције чине ствари, права и 

новац.
(2) Почетну имовину Дирекције чине ствари 

(покретне и непокретне), права и новчана средства, 
као и обавезе Дирекције цеста Тузла која је пословала 
као кантонална управна организација у саставу 
Министарства трговине, туризма и саобраћаја 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство), 
утврђени њеним завршним билансом стања, по 
извршеном ванредном попису. 

Члан 9.
(Финансијска средства)

Средства за рад Дирекције обезбјеђују се из 
прихода регулисаних Законом о цестама Федерације 
БиХ. 

Члан 10.
(Пословне књиге и друге евиденције)

Пословне књиге и друге евиденције Дирекције 
воде се у складу са контним планом за ванбуџетске 
фондове.

Члан 11.
(Одговорност за обавезе )

Дирекција одговара за своје обавезе цјелокупном 
властитом имовином, осим добара у општој употреби 
која су јој дата на коришћење. 

Члан 12.
(Планирање) 

(1) Годишњи план и програм одржавања и заштите, 
као и програм реконструкције, изградње и обнове 
јавних цеста до краја текуће године за наредну годину 
доноси управни одбор  Дирекције уз сагласност Владе 
Кантона.

(2) Прије упућивања докумената из става (1) овог 
члана Влади Кантона, Дирекција је дужна прибавити 
мишљење Министарства. 

Члан 13.
(Одговорност и обавезе према оснивачу) 

(1)  Дирекција је одговорна оснивачу за резултате  
свога рада и обављање дјелатности за које је основана.

(2) Обавезе  Дирекције према оснивачу су да:

 a) прибави одлуку оснивача за проширење 
или промјену дjелатности, као и за вршење 
статусних промјена: спајање, припајање, 
пођелу и издвајање,
 b) прибави сагласност оснивача за промјену 
сједишта или назива Дирекције,
  c) редовно, а најмање једанпут годишње, 
оснивачу и Влади Кантона подноси извјештај 
о пословању, односно извјештај о раду са  
извјештајем о финансијском пословању 
Дирекције  и
 d) извршава и друге обавезе утврђене законом и 
другим прописима.

(3) Прије упућивања докумената из става (2) овог 
члана оснивачу и Влади Кантона, Дирекција је дужна 
прибавити мишљење Министарства. 

V УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ  

Члан 14.
(Орган управљања)

(1) Орган управљања у Дирекцији је управни 
одбор, који има три члана, од којих су два представника 
оснивача, а један представник запосленика Дирекције.

(2) Управни одбор именује и разрјешава Влада 
Кантона на основу проведене процедуре јавног 
оглашавања упражњених позиција, у складу са законом 
и подзаконским актима.

(3) Предсједник и чланови управног одбора именују 
се на период од четири године, с тим да могу бити 
поново именовани, а  највише два пута узастопно.

(4) За предсједника или члана управног одбора 
не може бити именован директор Дирекције, као ни 
друга лица када је то законом или другим прописом 
одређено.

(5) Остала питања која се односе на начин избора, 
разрјешења и мандате чланова управног одбора уређују 
се Правилима Дирекције.

Члан 15.
(Надлежност управног одбора)

Управни одбор Дирекције надлежан је да:

 a) доноси Правила Дирекције, уз сагласност 
Владе Кантона, 
 b) доноси општи акт о унутрашњој оганизацији и 
систематизацији радних мјеста и друге опште 
акте,
 c) доноси годишњи план рада и финансијски план 
и прати његово извршење,
 d) одлучује о коришћењу средстава преко износа 
утврђеног Правилима Дирекције и овим 
законом,
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 e) усваја извјештај о раду и финансијском 
пословању,
 f) усваја извјештај о завршном рачуну,
 g) доноси план јавних набавки,
 h) именује и разрјешава директора, уз сагласност 
Владе Кантона,
 i) усмјерава, контролише и оцјењује рад дире-
ктора,
 j) рјешава питања односа са оснивачем,
 k) одговара оснивачу за резултате рада 
Дирекције,
 l) рјешава у другом степену о правима и обавезама 
запосленика Дирекције,
 m) обавља и друге послове у складу са законом и 
Правилима Дирекције.

Члан 16.
(Орган руковођења)

Орган руковођења у Дирекцији је директор, који 
организује рад и руководи пословањем, заступа и 
представља Дирекцију и одговора за законитост рада и 
пословања Дирекције.

Члан 17.
(Поступак избора директора)

(1) Директора Дирекције именује и разрјешава 
управни одбор уз сагласност Владе Кантона, након 
проведене процедуре јавног оглашавања упражњене 
позиције у складу са законом и Правилима Дирекције. 
Конкурс се објављује у најмање једним дневним 
новинама и „Службеним новинама Федерације БиХ“.

(2) Директор се именује на период од четири 
године и по истеку тог периода исто лице може бити 
поново именовано, највише два пута узастопно.

(3) За директора Дирекције може се именовати лице 
које има VII степен стручне спреме и завршен технички, 
економски или правни факултет, те најмање пет година 
радног стажа након стицања ВСС, те испуњава и друге 
услове утврђене Правилима Дирекције.

(4)  Сва друга питања која се односе на именовање 
и разрјешење директора, дјелокруг рада и вршење права 
и обавеза уређују се Правилима Дирекције. 

Члан 18.
(Вршилац дужности директора)

(1) Ако директор Дирекције није именован у складу 
са законом у року од 60 дана од дана истека конкурса, 
одлуку о постављењу вршиоца дужности директора 
доноси управни одбор, уз сагласност Владе Кантона.

(2) Вршилац дужности директора поставља се 
најдуже на период од шест мјесеци, и у том периоду 
има сва права, обавезе и одговорности директора 
Дирекције.

Члан 19.
(Дјелокруг рада директора)

(1) Директор Дирекције врши следеће послове: 

а) организује и руководи радом Дирекције,
б) заступа и представља Дирекцију према трећим 

лицима, без ограничења у оквиру регистроване 
дјелатности, 

ц)  одлучује о набавци и продаји основних сред-
става до висине директног споразума као врсте 
поступка јавне набавке према Закону о јавним 
набавкама БиХ, 

д) предлаже управном одбору мјере за ефикасно 
и законито обављање дјелатности ради које је 
Дирекција основана,

е)  предлаже управном одбору унутрашњу 
организацију и систематизацију послова и 
остале опште акте, 

ф) предлаже управном одбору годишњи програм 
рада и финансијски план Дирекције, 

г) извршава одлуке управног одбора,
х) одлучује у првом степену о правима и обавезама 

запосленика из радног односа у складу са 
законским и подзаконским прописима, 

и) подноси управном одбору извјештај о укупном 
пословању Дирекције као и извјештај о 
финансијском пословању Дирекције, 

ј)    формира комисије, радне групе, експертне 
тимове и радна тијела,

к) врши и друге послове у складу са законом и 
Правилима Дирекције. 

(2) Директор Дирекције одговоран је управном 
одбору за резултате рада и финансијско пословање 
Дирекције.

VI ОПШТИ АКТИ ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 20.
 (Акти Дирекције)

Општи акти Дирекције су Правила Дирекције, 
правилници и одлуке, којима се уређују питања 
утврђена законом и другим прописима.

VII ПРЕСТАНАК РАДА ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 21.
(Престанак рада Дирекције)

(1)  Дирекција се оснива на неодређено вријеме.
(2)  Дирекција престаје с радом:

а) одлуком оснивача,
б) ако не испуњава прописане услове за обављање 

дјелатности,
ц) у другим случајевима предвиђеним законом.

VIII НАДЗОР

Члан 22.
(Надзор над радом Дирекције) 

(1) Министарство врши управни надзор над радом 
Дирекције. 

(2) Инспекцијски надзор над радом Дирекције 
врши Кантонална управа за инспекцијске послове.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
(Почетак рада Дирекције)

(1) Дирекција почиње са радом даном уписа у 
судски регистар.

(2) Даном почетка рада Дирекције престаје са 
радом управна организација Дирекција цеста у саставу 
Министарства.

Члан 24.
(Преузимање имовине и запослених)

(1) Уписом у судски регистар, Дирекција преузима 
простор за рад, имовину, архиву, предмете, акте и другу 
документацију, средства за рад досадашње Дирекције 
цеста Тузла, као кантоналне управне организације у 
саставу Министарства, као и новчана средства утврђена 
билансом на дан уписа у судски регистар. 

(2) Обавезе Дирекције до дана уписа у судски 
регистар, а које у судском поступку буду кроз тужбене 
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захтјеве уважене на терет средстава Буџета Тузланског 
кантона, рефундираће се Буџету Тузланског кантона по 
посебним захтјевима.

(3) Дирекција преузима све запосленике (државне 
службенике и намјештенике) Дирекције цеста Тузла, 
управне организације у саставу Министарства, 
који ће бити распоређени на радна мјеста у складу 
са Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста.

Члан 25.  
(Привремени управни одбор)

(1) У року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог закона, Влада Кантона ће именовати привремени 
управни одбор Дирекције, који ће управљати 
Дирекцијом до коначног именовања управног одбора, 
а најдуже шест мјесеци.

(2) Привремени управни одбор је обавезан, у 
року од 60 дана од дана именовања, донијети Правила 
Дирекције и Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста, те предузети остале 
неопходне радње за почетак рада Дирекције.

Члан 26. 
(Вршилац дужности директора)

(1) У року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог закона, привремени управни одбор ће именовати 
вршиоца дужности директора, који ће представљати 
и заступати Дирекцију са свим овлашћењима и 
одговорностима директора, до именовања директора 
у складу са законом, а  најдуже шест мјесеци од дана 
постављења за вршиоца дужности.  

(2)  Изузетно, уколико се у периоду из става (1) 
овог члана не именује директор Дирекције, вршилац 
дужности наставља руководити Дирекцијом до коначног 
именовања.

Члан 27.
(Упис у судски регистар)

Овај закон је оснивачки акт на основу којег ће се 
извршити упис Дирекције у судски регистар. 

Члан 28.
(Усклађивање прописа)

Кантонални закони, други прописи и општи акти 
ускладиће се са одредбама овог закона у року од 90 
дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 29.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а            ПРЕДСЈЕДНИК                                      
- Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског                        
  Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                    кантона, 
               С к у п ш т и н а                                                                     
            Број: 01-02-516-4/13                       Слађан Илић, с.р.  
        Тузла, 26.7.2013. године

398
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-

подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04) и члана 234. став 2., а у вези са чланом 
54. Закона о здравственој заштити („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 46/10), на 
приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 26.7.2013. 
године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о преузимању оснивачких права над 

Јавном здравственом установом
Универзитетски клинички центар Тузла

I
Овом одлуком Скупштина Тузланског кантона 

преузима права и обавезе оснивача Јавне здравствене 
установе Универзитетски клинички центар Тузла 
заједно са Федерацијом Босне и Херцеговине.

Универзитетски клинички центар Тузла наставља 
са радом и послује под називом Јавна здравствена 
установа Универзитетско-клиничка болница Тузла (у 
даљем тексту: ЈЗУ УКБ Тузла). 

II
ЈЗУ УКБ Тузла из тачке I ове одлуке је јавна 

установа од посебног јавно-здравственог значаја за 
Тузлански кантон и Федерацију Босне и Херцеговине и 
у државној је својини.

III
На дјелатност, финансирање, именовање и 

разрјешење органа управљања, руковођења и надзора 
ЈЗУ УКБ Тузла, те друга питања која су од интереса 
за организацију и функционисање ЈЗУ УКБ Тузла 
примјењују се одредбе Закона о здравственој заштити, 
Закона о установама и других закона и подзаконских 
аката. 

Међусобна права, обавезе и одговорности оснивача 
уредиће се посебним уговором у писаној форми.

IV
ЈЗУ УКБ Тузла дужна је ускладити своју 

организацију и пословање у складу са овом одлуком 
у року од 12 мјесеци од дана потписивања уговора из 
става 2. тачке III ове одлуке.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а            ПРЕДСЈЕДНИК                                      
- Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског                        
  Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                    кантона, 
               С к у п ш т и н а                                                                     
            Број: 01-02-541-2/13                       Слађан Илић, с.р.  
        Тузла, 26.7.2013. године

399
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
– подрињског кантона“,  бр. 7/97 и 3/99 и “Службене 
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04) и члана 63. став 3. Закона  о здравственој 
заштити (“Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине”, број: 46/10), на приједлог Владе 
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Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 26.7.2013. године,  д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У   

о давању сагласности на Статут
 Јавне здравствене установе

Универзитетско-клиничка болница Тузла

Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавне здравствене 

установе Универзитетско-клиничка болница Тузла.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а             ПРЕДСЈЕДНИК                                      
- Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског                        
  Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                    кантона, 
               С к у п ш т и н а                                                                     
            Број: 01-02-540-2/13                       Слађан Илић, с.р.  
        Тузла, 26.7.2013. године

400
На основу члана 24. став (1) тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04) и члана 23. а у вези са чланом 19. став 
(1) тачка 2. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
ФБиХ“, бр. 86/07, 24/09 и 44/10) и чланом 46. став (2) 
и члана 47. став (1) тачка 1. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2013. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број 7/13), на приједлог Владе 
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 26.7.2013. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о покретању процедуре дугорочног  кредитног 

задужења Тузланског кантона

I
Даје се сагласност за покретање процедуре 

дугорочног кредитног задужења Тузланског кантона 
за финансирање дијела буџетског дефицита насталог 
до 31.12.2012. године у  износу до 25.000.000,00 КМ  
(словима: двадесетпетмилиона и 00/100 КМ).

II
Кредитно задужење из тачке I ове одлуке извршиће 

се са следећим оквирним елементима задужења:
- износ кредита: до 25.000.000,00 КМ,
- рок отплате: до 7 година,
- grace период: 1 година (укључен у рок отплате),
- каматна стопа: до 4,95% на годишњем нивоу,
- накнада за обраду захтјева: до 0,75% једнократно, и
- подјела на лотове: више лотова.

III
Министарство финансија провешће процедуру 

кредитног задужења у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине.

IV
Задужује се Влада Тузланског кантона да након 

окончане процедуре јавне набавке и утврђивања 
коначних услова кредита из тачке III ове одлуке, а прије 
закључења уговора са најповољнијим понуђачима, 
Скупштини Кантона достави коначан текст приједлога 
Одлуке о задужењу Тузланског кантона са свим 
елементима задужења. 

V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објаве у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а            ПРЕДСЈЕДНИК                                      
- Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског                        
  Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                    кантона, 
               С к у п ш т и н а                                                                     
            Број: 01-02-545-2/13                       Слађан Илић, с.р.  
        Тузла, 26.7.2013. године

401
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 

17/00, 1/05 и 11/06 и 13/11), а у вези са члановима 29. и 31. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2013. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/13), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
15.07.2013. године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о одређивању манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2013. годину 

I
Одређују се манифестације од интереса за Тузлански кантон са распоредом средстава како слиједи:

Редни 
број

Подносилац 
захтјева Назив манифестације Економски код Износ (КМ)

1.

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде

Градачачки сајам 
(сајам шљиве и 
прехра-
 мбене индустрије)

6145
Субвенције 
приватним 
предузећима

24.000,00
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2.

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде

Сајам јагодастог воћа 
Челић 6145

Субвенције 
приватним 
предузећима

5.000,00

3.
Министарство 
развоја и 
подузетништва

Сајам подузетништва
„САПО“ Грачаница 6141 Грантови другим 

нивоима власти 24.000,00

4.
Министарство 
трговине, туризма 
и саобраћаја

Сајам туризма, лова и 
риболова Лукавац 6145

Субвенције 
приватним 
предузећима

6.500,00

5.

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства

Међународни сајам 
енергија, индустрија, 
рударство, Тузла

6145
Субвенције 
приватним 
предузећима

18.100,00

6. Уред Премијера Обиљежавање дана 
Сребренице 6141 Грантови другим 

нивоима власти 10.379,00

7. Уред Премијера Остале манифестације 6143 Грантови 
непрофитним 
организацијама

4.981,00

УКУПНО: 92.960,00

II
Реализација планираних средстава вршиће се са потрошачке јединице 11010003 - Манифестације појединачним 

одлукама Владе Тузланског кантона на приједлог ресорних министарстава и Уреда Премијера Тузланског кантона, 
а све у складу са утврђеним критеријима и са расположивим средствима у Буџету Тузланског кантона за 2013. 
годину.

III
За реализацију ове одлуке задужују се ресорна министарства, Уред Премијера и Министарство финансија 

које ће Одлуком утврђена средства трансферисати у складу са приливом средстава у Буџет Тузланског кантона, 
не доводећи у питање исплате приоритета утврђених Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2013. 
годину.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,  важи за буџетску 2013. годину и објавиће се у ‘’Службеним 

новинама Тузланског кантона’’.

     БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                                                                               ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине 
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                                                                        Сеад Чаушевић, с.р.
                  В Л А Д А
        Број: 02/1-14-14999/13
     Тузла, 15.07.2013. године  

402
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 

17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана  15.07.2013. године,  д о н о с и  

О  Д  Л  У  К  У
 о  отварању подрачуна у оквиру Јединственог рачуна трезора Тузланског кантона

 за намјенска средства уплаћена по основу грантова и донација 

I
Отвара се подрачун у оквиру Јединственог рачуна трезора Тузланског кантона за намјенска средства, која се 

уплаћују на депозитни рачун Буџета Тузланског кантона по основу грантова и донација, и то:

1. Тузлански кантон - Средства од грантова и донација 
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II
Намјенски приходи из табеле уплаћују се путем депозитног рачуна Тузланског кантона, а распоређују на 

подрачун из тачке I став 1. алинеја 1.
        

Ред.бр.  НАЗИВ ПРИХОДА  ВРСТА ПРИХОДА  

1.  Примљени текући трансфери од иностраних влада   731111  

2.  Примљени текући трансфери од међународних организација  731121  

3.  Примљени текући трансфери од Државе  732111

4.  Примљени текући трансфери од Федерације  732112  

5.  Примљени текући трансфери од Републике Српске  732113  

6.  Примљени текући трансфери од кантона  732114  

7.  Примљени текућитрансфери од градова  732115  

8.  Примљени текући трансфери од општина  732116  

9.  Трансфер од Федералног Завода за запошљавање  732131  

10.  Трансфер од Федералног Завода здравственог осигурања и реосигурања   732132  

11.  Донације од физичких лица 733111

12.  Донације од правних лица 733112

13.  Донације од страних физичких лица 733121

14.  Донације од страних правних лица 733122

15.  Примљене намјенске донације непланиране у буџету 722751

III
Распоређивање намјенских средстава са депозитног рачуна Тузланског кантона, из тачке II ове одлуке, вршиће 

се од 22.07.2013. године.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                                                       ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине 
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                                                                          Сеад Чаушевић, с.р.
                  В Л А Д А
        Број: 02/1-14-14760/13
     Тузла, 15.07.2013. године 

403
На основу чланова  5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези 
са члановима 29. и 40. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2013. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 7/13), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 22.07.2013. године, д о 
н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању услова, критерија и поступка за 

расподјелу средстава са потрошачке
јединице 24010013 – Манифестације културе од 

интереса за Тузлански кантон

I
Овом одлуком утврђују се услови, критерији и 

поступак расподјеле средстава са потрошачке јединице 

24010013 - Манифестације културе од интереса за 
Тузлански кантон.

II
Расподјела средстава за суфинансирање програма/

пројеката манифестација културе од интереса за 
Тузлански кантон вршиће се у складу са расположивим 
средствима Буџета Тузланског кантона за 2013. 
годину и Законом о извршењу Буџета за 2013. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/13), а 
према Календару манифестација културе од значаја за 
Тузлански кантон.

III
 Са потрошачке јединице 24010013 - Манифестације 

културе од интереса за Тузлански кантон финансираће 
се појединачни програми/пројекти – манифестације 
правних лица која организују традиционалне и друге 
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значајне позоришне, књижевне, музичко-сценске, 
музичке, плесне, музејске, ликовне, галеријске и 
архивске манифестације, трибине, симпозије и 
програме, уколико програми/пројекти манифестација 
који се кандидују испуњавају један или више од се-
дећих услова:

1. афирмишу културу, културно стваралаштво и 
културно-историјско наслијеђе Тузланског кантона и 
доприносе његовом очувању,

2. укључују програме међународне сарадње,
3. значе обиљежавање годишњица рада установа 

културе и образовања,
4. на други начин нису остварили право на 

суфинансирање из Буџета Тузланског кантона у 2013. 
години.

Због ограниченог извора средстава, апликант може 
предложити један програма/пројекта за манифестације 
културе од интереса за Тузлански кантон. За такву ма-
нифестацију се може додијелити максимално 10.000 
КМ.

IV
Финансијски се   неће   подржати програми/

пројекти манифестација:
1. програми/пројекти засновани искључиво на 

остваривању вјерских циљева,
2. програми/пројекти базирани на промоцији 

активности политичких странака,
3. програми/пројекти подносилаца захтјева са 

сједиштем изван Тузланског кантона,
4. програми/пројекти којима се подразумијева 

финансирање плата (бруто и нето лични доходак) и 
основна дјелатност,

5. програми/пројекти који су предвиђени за 
суфинансирање са других буџетских позиција,

6. програми/пројекти чија је једина сврха корист 
запослених у правном лицу,

7. програми/пројекти којима се подразумијева 
финансирање адаптације, реконструкције, инвестиционо 
улагање у обнову објеката, куповина опреме и слично,

8. програми/пројекти предлагача који нису 
доставили извјештај, са комплетном доку-ментацијом, 
којом се доказује да су средства у претходној 
години доби-вена од Владе Тузланског кантона или 
Министарства образовања, науке, културе и спорта (у 
даљем тексту: Министарство) намјенски утрошена.

V
Уз манифестације, које испуњавају услове из тачака 

III и IV, од посебног интереса за Тузлански кантон при 
додјели средстава су:

1. програми/пројекти манифестација установа 
културе и образовања, чији је оснивач Скупштина 
Тузланског кантона,

2. програми/пројекти манифестација установа 
културе и образовања, које је основала једна од општина 
Тузланског кантона, а чији програм предвиђа и средства 
из других извора финансирања,

3. програми/пројекти манифестација културе, за 
чију реализацију се већина средстава обезбјеђује из 
других извора финансирања, о чему предлагач доставља 
валидан доказ,

4. програми/пројекти других предлагача, ако 
испуњавају услове из тачака III и V ове одлуке.

VI
Министарство ће утврдити да ли су испуњени 

услови утврђени овом одлуком, у вези са чим је 

апликант, приликом кандидовања програма/пројекта, 
обавезан  доставити следећу документацију:

1. рјешење о упису у одговарајући регистар 
правних лица (овјерена фотокопија),

2. идентификацијске знакове, идентификациони 
број из регистра пословних субјеката, спесимен потписа 
(овјерена фотокопија),

3. програм/пројекат са кратким описом,
4. листу манифестација културе, реализованих у 

2012. години,
5. финансијски план предложеног пројекта, 

са потпуном спецификацијом трошкова, висином 
средстава која се потражује од Министарства и изјавом 
о другим изво-рима финансирања програма/пројекта, 

6. доказ о измиреним обавезама по основу 
обавезних доприноса (допринос ПИО/МИО, допринос 
за здравствено осигурање, допринос за осигурање не-
запослености) и пореза на плату, односно пореза на 
доходак, не старије од три мјесеца за правна лица која 
аплицирају за кориснике средстава која су предмет ове 
одлуке.

VII
Календар манифестација културе од значаја за 

Тузлански кантон и Програм расподјеле средстава са 
потрошачке јединице 24010013 - Манифестације културе 
од значаја за Тузлански кантон доноси Министарство, 
у складу са овом одлуком, а на приједлог Одјељења 
културе и спорта. 

Након усвојеног Програма, доносе се појединачне 
одлуке о одобравању  средстава појединим корисницима, 
а затим потписују уговори, којим се утврђују међусобна 
права и обавезе уговорних страна, у складу са 
оперативним средствима у Буџету Тузланског кантона 
за 2013. годину за ове намјене.

VIII
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.   

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-012171-1/13 
     Тузла, 22.07.2013. године   
 

404
На основу чланова  5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 40. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2013. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 7/13), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 22.07.2013. године, д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању услова, критерија и поступка за 

расподјелу средстава са потрошачке
јединице 24010003 - Тјелесна култура и спорт за 

2013. годину
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Члан 1.
(Предмет)

(1) Овом одлуком утврђују се услови, критерији и 
поступак за расподјелу планираних средстава у Буџету 
Тузланског кантона за 2013. годину са потрошачке 
јединице 24010003 -Тјелесна култура и спорт.  

(2) Расподјела средстава за суфинансирање и 
остваривање јавног интереса Тузланског кантона у 
области тјелесне културе и спорта, врши се у складу са 
расположивим средствима Буџета Тузланског кантона 
и Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2013. годину, а према намјенама утврђеним у члану 4. 
ове одлуке.

 (3) Расподјела средстава из ове одлуке врши се 
по основу Упутства, које доноси министар образовања, 
науке, културе и спорта (у даљем тексту: министар).  

Члан 2.
(Корисници средстава)

(1) Право на додјелу средстава из члана 1. ове 
одлуке имају носиоци спортских активности чији се 
програми/пројекти односе на: 

a)  врхунски спорт,
b)  квалитетни спорт,
c)  спорт за лица са инвалидитетом,
d)  тјелесне активности и спортске игре које 

окупљају велики број дјеце и омладине, с 
циљем правилног развоја и унапређивања 
здравља, 

e) финансирање набавке неопходних спортских 
реквизита, спортске опреме за развој школског 
спорта и припрему школских екипа за наступ на 
спортским такмичењима школске и студентске 
омладине Тузланског кантона,

f) спортски одгој и образовање,
g)  здравствену заштиту спортиста,
h) пружање услуга коришћења објеката на име 

тренажног процеса у области спорта,
i)    организацију спортских манифестација. 

(2) Поред намјена из става 1. овог члана дио 
средстава са потрошачке јединице 24010003 -Тјелесна 
култура и спорт користи се и за:

а) редовно финансирање рада Савјета за спорт 
Тузланског кантона, 

б) додјелу  једнократних стипендија и награда 
врхунским, квалитетним и перспективним 
спортистима, 

ц) редовно финансирање Спортског савеза Туз-
ланског кантона (у даљем тексту: Спортски 
савез), по посебној одлуци Владе Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Влада).

(3) Додјела једнократних стипендија и награда 
из става (2) тачка б) овог члана врши се у складу са 
посебном одлуком коју, на приједлог Спортског савеза, 
доноси Министарство образовања, науке, културе и 
спорта (у даљем тексту: Министарство).

(4) Под носиоцима спортских активности у смислу 
ове одлуке сматрају се:  

a) спортски клубови,
b) спортска друштва,
c) кантонални и општински спортски савези,
d) институције у области спортског одгоја и 

образовања,
e) институције у области здравствене заштите 

спортиста,
f) јавна предузећа и јавне установе које пружају 

услуге коришћења објеката на име тренажног 
процеса,

g) спортска удружења инвалидних лица,   
h) друга правна лица која обављају дјелатност из 

подручја тјелесног одгоја и спорта.

Члан 3.
(Услови)

(1) Носиоци спортских активности могу 
кандидовати свој  програм/пројекат ако испуњавају 
следеће услове, и то:

а) да имају сједиште у Тузланском кантону,
б) да су регистровани у складу са законом, 
ц) да су измирили своје обавезе по основу пореза 

и обавезних доприноса или имају закључен 
споразум о одгођеном плаћању са надлежном 
пореском управом који се извршава на начин 
утврђен тим споразумом.

(2) Програми/пројекти спортских организација, 
којима су додијељена средства у 2012. години са 
потрошачке јединице 24010003 - Тјелесна култура и 
спорт, а које нису поднијеле наративни и финансијски 
извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава, 
биће одбачени и неће се узети у разматрање.  

(3) Изузетно, средства за суфинансирање програма/
пројеката могу се додијелити носиоцима спортских 
активности из става (4) претходног члана са сједиштем 
ван подручја Тузланског кантона, која су регистрована 
на територији Босне и Херцеговине, ако се ради о 
програмима/пројектима од интереса за Тузлански 
кантон, што ће се цијенити у сваком конкретном 
случају.  

Члан 4.
(Критерији за вредновање програма/пројекта)

(1) Вредновање, односно суфинансирање канди-
дованих програма/пројеката врши се у складу са 
одредбама овог члана, и то на следећи начин:

а)   врхунски и квалитетни спорт (вреднују 
се и суфинансирају такмичења у оквиру 
интернационалних и државних савеза чланица 
IOC-a i Sport Accorda) 

Суфинансирају се програми/пројекти који се 
односе на:

Врхунски спорт (колективни спортови)
припреме и учешће на међународном  -

лигашком такмичењу у организацији кровних 
међународних спортских асоцијација, те олимпијским 
или параолимпијским играма (јуниорска или сениорска 
конкуренција). 

Врхунски спорт (појединачни спортови)
припреме и учешће на олимпијским играма;  -

свјетским, европским и балканским првенствима; 
медитеранским играма; (јуниорска или сениорска 
конкуренција). 

Квалитетни спорт (колективни спортови)
припреме и учешће у прва два највиша ранга  -

такмичења организованим на нивоу БиХ (сениорска 
конкуренција),

припреме и учешће у највишем рангу  -
такмичења организованом на нивоу БиХ (омладинске 
узрасне категорије).

Квалитетни спорт (појединачни спортови)  
припреме и учешће на појединачном првенству  -

БиХ или другом сличном првенству које осигурава 
пласман у репрезентацију БиХ. 
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Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 
следеће критерије:  

резултати остварени у протеклој такмичарској  -
сезони (олимпијске игре; свјетско, европско и балканско 
првенство; медитеранске игре; првенство БиХ; КУП 
БиХ),  

сложеност система такмичења, -
дужина трајања сезоне, -
традиција, -
масовност.   -

 
б) спорт за лица са инвалидитетом 

Суфинансирају се програми/пројекти који се 
односе на:

 Врхунски спорт (колективни спортови)
припреме и учешће на међународном лигашком  -

такмичењу у организацији кровних међународних 
спортских асоцијација.   

Врхунски спорт (појединачни спортови)
припреме и учешће на параолимпијским  -

играма; специјалним олимпијадама; свјетским, 
европским и балканским првенствима.   

Квалитетни спорт (колективни спортови)
припреме и учешће у прва два највиша ранга  -

такмичења организованим на нивоу БиХ.

Квалитетни спорт (појединачни спортови)
припреме и учешће на појединачном првенству  -

БиХ или другом сличном првенству које осигурава 
пласман у репрезентацију БиХ. 

Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 
следеће критерије:  

резултати остварени у протеклој такмичарској  -
сезони (параолимпијске игре; специјалне олимпијаде; 
свјетско, европско и балканско првенство; медитеранске 
игре; првенство БиХ; КУП БиХ),  

сложеност система такмичења, -
дужина трајања сезоне, -
традиција, -
масовност.  -

ц) тјелесне активности и спортске игре које 
окупљају велики број дјеце и омладине с циљем 
правилног развоја и унапређивања здравља

1) школски спорт

Суфинансирају се програми/пројекти који се 
односе на:

- организацију школских спортских такмичења.

Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 
следеће критерије:

сложеност система такмичења, -
дужина трајања такмичења, -
резултати остварени у протеклом периоду  -

организацијом истих или сличних такмичења,
традиција организовања школских спортских  -

такмичења,
стручни кадар за реализацију програма/ -

пројекта.

2) омасовљење спорта и афирмација улоге спорта 
у друштву, посебно код младих

Суфинансирају се програми/пројекти који се 
односе на:

тјелесне активности и спортске игре које  -
окупљају велики број дјеце и омладине. 

 
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 

следеће критерије:
успостављеност основног сегмента по кате- -

горијама (школа спорта-пионири-кадети-јуниори),
успостављеност система тренажног процеса, -
број учесника у реализацији програма/ -

пројекта.
 
д) спортски одгој и образовање

Суфинансирају се програми/пројекти који се 
односе на:

спортску едукацију младих, школске и сту- -
дентске омладине,

едукацију стручних лица.  -

Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 
следеће критерије:

резултати остварени у протеклом периоду  -
реализацијом истих или сличних програма/пројеката,

стручни кадар за реализацију програма/ -
пројекта,

број сати предвиђен за едукацију, -
број учесника у едукацији.  -

е) здравствена заштита спортиста

Суфинансирају се програми/пројекти који се 
односе на: 

обезбјеђење и унапређивање система  -
здравствене заштите врхунских, квалитетних и 
перспективних спортиста.

Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 
следеће критерије:

број прегледа/услуга у оквиру континуираног  -
провођења система здравствене заштите у претходном 
периоду,

број спортиста обухваћен системом здравствене  -
заштите,

број обављених систематских прегледа у  -
претходном периоду.

 
ф) организација спортских манифестација 

Суфинансирају се програми/пројекти који се 
односе на:

организацију манифестација са дугом традици- -
јом и масовног карактера,

организацију спортских манифестација од кан- -
тоналног значаја.

Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 
следеће критерије: 

традиција организовања спортских мани- -
фестација,

афирмација спорта у Тузланском кантону, -
афирмација спортских резултата које су  -

остварили спортисти са подручја Тузланског кантона.
г) пружање услуга коришћења објеката на име 

тренажног процеса у области спорта

Суфинансирају се програми/пројекти јавних 
предузећа и јавних установа који се односе на:
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пружање услуга коришћења објеката на име  -
тренажног процеса спортским правним лицима у 
колективним спортовима, који се такмиче у прва два 
највиша ранга такмичења на нивоу БиХ.

 Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 
следеће критерије:  

ранг такмичења у којем се такмичи спортско  -
правно лице којем се суфинансирају трошкови 
тренажног процеса,

резултати које је спортско правно лице  -
остварило у протеклој такмичарској сезони,

сложеност система такмичења у којем се  -
такмичи спортско правно лице којем се суфинансирају 
трошкови тренажног процеса.

(2) Под колективним спортовима у смислу ове 
одлуке сматрају се: фудбал/ногомет, кошарка, рукомет 
и одбојка.

(3) Под протеклом такмичарском сезоном у смислу 
ове одлуке сматра се сезона 2011/12.

Члан 5.
(Програми/пројекти који се не финансирају)
Право на додјелу средстава из ове одлуке не могу 

остварити носиоци спортских активности који су 
кандидовали програме/пројекте чије суфинансирање 
није предвиђено чланом 4. ове одлуке, односно који су 
кандидовали програме/пројекте који су усмјерени:

а)  на промоцију програма политичких партија,
б)  за остваривање вјерских циљева,
ц)  на финансирање плата и других издатака запо-

сленика у правном лицу,
д)  искључиво на инвестициона улагања, изградњу 

и адаптацију објеката, куповину опреме или 
слично.  

Члан 6.
(Поступак)

(1) Министарство на основу ове одлуке расписује 
Јавни позив за суфинансирање програма/пројеката 
спортских организација и остваривање јавног интереса 
Тузланског кантона у области тјелесне културе и спорта 
(у даљем тексту: Јавни позив) и исти објављује у једном 
од дневних листова и на web страници Министарства. 

(2) Министар формира комисију која, на основу 
критерија утврђених овом одлуком, врши вредновање, 
оцјену и одабир програма/пројеката кандидованих од 
стране носиоца спортских активности. Комисија ће 
писмено образложити и констатовати у Записник о 
разматрању предложених програма/пројеката чиме се 
руководила приликом вредновања и одређивања висине 
додијељених средстава. 

(3) Програм расподјеле средстава за суфинансирање 
и остваривање јавног интереса Тузланског кантона у 
области тјелесне културе и спорта за 2013. годину, на 
приједлог комисије из става (2) овог члана, доноси 
министар, уз претходну сагласност Владе.       

(4) Међусобна права и обавезе даваоца и корисни-
ка средстава уређују се посебним уговором који, након 
доношења Програма из става (3) овог члана, у име да-
ваоца средстава, закључује министар.

(5) Расподјела средстава према корисницима 
средстава врши се на основу појединачних одлука, 
након потписивања уговора из става (4) овог члана, у 
складу са расположивим средствима Буџета Тузланског 
кантона. 

(6) Приликом кандидовања програма/пројекта 
апликанти су обавезни испунити апликацијски образац 
за додјелу средстава са потрошачке јединице 24010003 

- Тјелесна култура и спорт за 2013. годину, те образац 
изјаве о тачности свих података достављених по пријави 
на Јавни позив, овјерени печатом правног субјекта и 
потписани од стране овлашћеног лица.

(7) Обрасци из става (6) овог члана су саставни дио 
ове одлуке.

Члан 7.
(Подношење извјештаја о намјенском утрошку 

средстава)
(1) Корисник средстава, додијељених на основу 

ове одлуке, доставља Министарству наративни и 
финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава 
на начин и у роковима који ће се дефинисати уговором 
из члана 6. став (4) ове одлуке.  

(2) Министарство прати реализацију програма/
пројекта и контролу утрошка средстава додијељених 
корисницима.  

(3) Корисник који не поступи у складу са одредбом 
става (1) овог члана не може остварити право за додјелу 
средстава за суфинансирање програма/пројекта за 
наредну годину. 

Члан 8.
(Потребна документација)

(1) Носиоци спортских активности обавезни су 
приликом пријаве на Јавни позив доставити следећу 
документацију: 

a) апликацијски образац за додјелу средстава 
са потрошачке јединице 24010003 - Тјелесна култура 
и спорт за 2013. годину (доступан на web страници 
Министарства - www.monkstk.ba),

b) изјаву о тачности свих података достављених 
по пријави на Јавни позив  (доступна на web страници 
Министарства - www.monkstk.ba),

c) рјешење о упису у регистар правних лица 
(овјерена фотокопија),

d) увјерење о порезној регистрацији и ИД број 
(овјерена фотокопија),

e) спесимен потписа лица одговорних за 
финансије (овјерена фотокопија, не достављају носиоци 
спортских активности из члана 2. став (4) тачке д) ове 
одлуке),

f) биланс стања и успјеха за претходну годину 
(овјерена фотокопија),

g) доказ о измиреним обавезама по основу пореза 
и обавезних доприноса (увјерење издато од надлежне 
пореске управе, не достављају носиоци спортских 
активности из члана 2. став (4) тачке д), е) и ф) ове 
одлуке),

h) приједлог програма/пројекта за суфинансирање 
који садржи минимално: 

опис програма/пројекта,  -
висину трошкова која се потражује, -
прецизне податке којима се доказује  -
испуњавање критерија из члана 4. ове одлуке, 
спецификацију свих предвиђених трошкова  -
програма/пројекта,  
податке о другим изворима финансирања са  -
тачно наведеним износима које ће ти извори 
суфинансирати,  
кратак извјештај о постигнутим резултатима у  -
протеклој такмичарској сезони (не достављају 
носиоци спортских активности из члана 2. 
став (4) тачке д), е) и ф) ове одлуке).

i) фотокопије уговора закључених између јавних 
предузећа, односно јавних установа и спортских правних 
лица у колективним спортовима, који се такмиче у прва 
два највиша ранга такмичења на нивоу БиХ, а који се 
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односе на пружање услуга коришћења објеката на име 
тренажног процеса (достављају само јавна предузећа и 
јавне установе који аплицирају са програмом/пројектом 
из члана 4. став (1) тачка г) ове одлуке).

(2) Носиоци спортских активности који имају 
закључен споразум о одгођеном плаћању са надлежном 
пореском управом дужни су приликом кандидовања 
програма/пројекта доставити овјерену фотокопију 
закљученог Споразума о одгођеном плаћању, те 
одговарајуће доказе о извршавању споразума на начин 
како је то истим утврђено.    

Члан 9.

(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-012171-3/13 
     Тузла, 22.07.2013. године  
Апликацијски образац Министарства образовања, 

Пуни назив програма/пројекта: 1. 
____________________________________________________________________

Назив правног лица (предлагача програма/пројекта):2. 
        ____________________________________________________________________

Број Рјешења о регистрацији и датум уписа у регистар правних лица:3. 

         Рјешење број: _______________________ од _____________________ (датум издавања рјешења)
Идентификациони број предлагача програма/пројекта:4. 

____________________________________________________________________
Број трансакцијског рачуна:5. 

____________________________________________________________________
Назив и адреса банке у којој је рачун отворен:6. 

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________
Организациони облик предлагача програма/пројекта (заокружити):7. 

удружење грађана,1) 
јавна установа,2) 
јавно предузеће,3) 
фондација,4) 
остало.5) 

Адреса предлагача програма/пројекта:8. 

________________________________________________________________
Телефон, факс и емаил предлагача програма/пројекта:9. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
 
________________________________________________________________

Име и презиме контакт особе (овлаштеног лица):10. 

______________________________________
 
Функција  коју контакт особа (овлаштено лице) обавља у спортском правном лицу:

______________________________________

Телефон и емаил адреса контакт особе (овлаштеног лица):

________________________ (телефон)

________________________ (емаил адреса)

Апликацијски образац Министарства образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона
за додјелу средстава са потрошачке јединице 24010003-Тјелесна култура и спорт за 2013. годину
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Да ли сте у буџетској 2012. години били корисник средстава са потрошачке је-динице „Тјелесна култура 11. 
и спорт”? (заокружити)

да)                                                                                                  не)

Назив и ранг такмичења у којем се правно лице такмичи, те тачан назив гран-ског спортског савеза 12. 
у чијој организацији се организује, уређује и проводи систем такмичења (односи се само на спортска 
правна лица у систему так-мичења): 
1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

 Циљеви који се жели постићи реализацијом програма/пројекта:13. 
генерални (опћи) циљ1) 

               ___________________________________________________________
посебни циљеви2) 

                 
                ___________________________________________________________

                ___________________________________________________________

Мјесто реализације програма/пројекта, ужа локација и опћина:14. 

____________________________ (мјесто реализације)

____________________________ (ужа локација) __________________________ (опћина)

Временски оквир (почетак реализације програма/пројекта, трајање/период прог-рама/пројекта, окончање 15. 
реализације програма/пројекта):

      ______________________ (почетак реализације)

      ___________________________________________(трајање/период - изражен у пуним данима и мјесецима, 
      уколико се исти реализује у периоду већем од 1 мјесеца)
      
      ______________________(окончање реализације)

Износ средстава који се потражује од Министарства образовања, науке, културе и спорта Тузланског 16. 
каннтона:

__________________________________

словима ______________________________________________________

Остали извори финансирања програма/пројекта (навести изворе):17. 

______________________________________1) 

______________________________________2) 

______________________________________3) 

______________________________________4) 

______________________________________5) 

______________________________________6) 

     18. Спортска активност за коју се аплицира (заокружити):
врхунски спорт,1) 
квалитетни спорт,2) 
спорт за лица са инвалидитетом,3) 
тјелесне активности и спортске игре које окупљају велики број дјеце и омладине с циљем правилног 4) 
развоја и унапређивања здравља, 
спортски одгој и образовање,5) 
здравствена заштита спортиста,6) 
пружање услуга кориштења објеката на име тренажног процеса у области спорта, 7) 
организација спортских манифестација. 8) 

Тузла, ______________                  М.П.                          Потпис овлаштеног лица:
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ИЗЈАВА

којом Ја ____________________________________________________, рођен дана
                                                                                       (име и презиме)

___.___._____. године, у ________________, опћина ________________________, тренутно

настањен у _______________________, на адреси _____________________________, опћина 

_____________________, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем 

сљедеће:

да сам овлаштени представник __________________________________________,1. 
                                                                             (навести назив спортске организације)

овлаштен за подузимање свих радњи у поступку по Јавном позиву за суфинансирање 

програма/пројеката спортских организација и остваривање јавног интереса Тузланског 

кантона у области тјелесне културе и спорта за 2013. годину, објављеном у дневном листу 

„__________________“ од дана ___.___.2013. године;

2. да су сви подаци, по  пријави на Јавни позив из тачке 1. ове изјаве, предочени у оквиру 

приложене документације и предложеног програма/пројекта за суфинансирање, тачни, те да 

ћу у случају потребе за исте доставити одговарајуће доказе којима се предочене чињенице 

утврђују.  

    Тузла, ___.___._____. године                                                     Читак потпис овлаштеног лица:

                 _______________________________________

М.П.
(на овом мјесту додатано овјерити печатом спортске организације)
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На основу чланова  5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези 
са члановима 29. и 31. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2013. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 7/13), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 22.07.2013. године, 
д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању услова, критерија и поступка за 
расподјелу средстава са потрошачке јединице 

11010020 – Помоћ вјерским заједницама

I 
Овом одлуком утврђују се услови, критерији и 

поступак за расподјелу планираних средстава у Буџету 
Тузланског кантона за 2013. годину у раздјелу 11, глава 
01, средстава са потрошачке јединице 0020 – Помоћ 
вјерским заједницама.

II
Расподјела средстава за суфинансирање програма 

помоћи вјерским заједницима, вршиће се у складу 
са расположивим средствима у Буџету Тузланског 
кантона за 2013. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 7/13) и Законом о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2013. годину („Службене новине 
Тузланског кантона, број: 7/13).

III
Из средстава планираних у Буџету Тузланског 

кантона за ове намјене, суфинансираће се програми 
вјерских заједница који: 

1. се реализују на подручју Тузланског кантона 
осим програма који се односе на повратничка мјеста,

2. имају за циљ обиљежавање и чување традиције 
вјерских заједница,

3. имају за циљ заштиту и чување културне 
баштине народа у БиХ и промоцију њихових културних 
вриједности,

4. имају за циљ заштиту вјерских објеката, 
одгојно-образовну дјелатност, здравствену и социјалну 
заштиту, каритативну дјелатност или издавачку 
дјелатност, 

5. програми другог карактера који су од интереса 
за Тузлански кантон. 

IV
Подносилац захтјева за суфинансирање програма 

помоћи вјерским заједницама који испуњава критерије 
из тачке III ове одлуке, уз захтјев обавезан је 
доставити: 

1. програм који садржи детаљни опис активности, 
структуру финансирања, укључујући и износ средстава 
који је осигуран из других извора уз обавезно приложен 
одговарајући доказ о осигурању истих, те очекиване 
резултате и број корисника услуга у реализацији 
програма, 

2. овјерен извјештај о намјенском утрошку са 
рачунима, уговорима и другим доказима о утрошку 
средстава помоћи вјерским заједницима, за коју је 
подносилац захтјева добио финансијска средства од 

Владе Тузланског кантона у претходној фискалној 
години,

3. рјешење о упису у регистар правних лица код 
надлежног органа (оригинал или овјерена копија),

4. увјерење о порезној регистрацији, спесимен 
потписа (оригинал или овјерена копија).

Захтјев за суфинансирање Програма помоћи 
вјерским заједницама из става 1. ове тачке са 
одговарајућом документацијом како је то наведено у 
претходним алинејама, подносиоци, односно вјерске 
заједнице могу подносити од дана ступања на снагу 
ове одлуке, а најкасније у року од 15 дана од дана 
објављивања ове одлуке у „Службеним новинама 
Тузланског кантона“.

V
Финансијски се неће подржати програми:
- усмјерени на промоцију програма политичких 

странака,
- усмјерени на финансирање плата и других 

издатака у сврху користи запосленика у правном лицу,
- подносилаца захтјева који нису доставили 

извјештај о намјенском утрошку средстава дозначених 
у претходној години од Владе Тузланског кантона.

VI
Влада Тузланског кантона ће у складу са утврђеним 

критеријима и условима из ове одлуке утврдити Програм 
расподјеле средстава помоћи вјерским заједницама 
у текућој фискалној години, а средства одобравати 
у складу са Програмом путем појединачних одлука, 
зависно од расположивих средстава.

VII
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-15815/13 
     Тузла, 22.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона ( „Службене новине Тузланског кантона „ бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са члановима 29. 
и 39. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2013. годину („Службене новине Тузланског кантона”, 
број: 7/13), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 22.07.2013. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању програма, услова, критерија и 
поступака за расподјелу средстава  у Буџету 

Тузланског кантона за 2013. годину са позиције 
23040002 - „Материјално збрињавање социјално 

угрожених”

I 
Овом одлуком утврђује се програм, услови, 

критерији и поступак расподјеле средстава Буџета 
Тузланског кантона за 2013. годину са позиције 23040002 
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- „Материјално збрињавање социјално угрожених” у 
износу од 344.862,00 КМ (словима: тристотинечетрдес
етчетирихиљадеосамстотинашесдесетдвијеКМ).

II
Програм расподјеле средстава обухваћа:

- суфинансирање трошкова електричне енергије 
у колективним смјештајима ....................220.000,00 КМ

- финансирање трошкова набавке (огрјева) 
угља за расељена лица у колективним смјештајима и 
најугроженије расељене породице у индивидуалном 
смјештају .................................................. 124.862,00 КМ

III
Средства из тачке II став 1. алинеја 1. ове одлуке могу 

користити лица настањена у колективним смјештајима 
изграђеним, реконструисаним и адаптираним за потребе 
расељених лица на подручју Тузланског кантона под 
условом да имају признат статус расељеног лица и да 
укупни приходи по члану домаћинства не прелазe 14% 
просјечне плате у Тузланском кантону из претходне 
године. Под укупним приходима се сматрају:

1. плата и других примања из радног односа,
2. старосне, инвалидске и породичне пензије,
3. пољопривредне дјелатности,
4. примања по прописима о борачко-инвалидској 

заштити и заштити цивилних жртава рата,
5. приходи остварени на основу имовинског 

права,
6. допунског рада.
Средства предвиђена за намјене из тачке II став 1. 

алинеја 1. ове одлуке користиће се на основу Одлуке 
Министарства за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство) 
о суфинансирању трошкова електричне енергије у 
2013. години, на коју Влада Тузланског кантона даје 
сагласност.

IV
Средства из тачке II став 1. алинеја 2. ове одлуке могу 

користити лица настањена у колективним смјештајима 
изграђеним, реконструисаним и адаптираним за потребе 
расељених лица на подручју Тузланског кантона и 
најугроженије расељене породице у индивидуалном 
смјештају на подручју Тузланског кантона, под условом 
да имају статус расељеног лица и да укупни приходи по 
члану домаћинства не прелазe 14% просјечне плате у 
Тузланском кантону из претходне године. Под укупним 
приходима се сматрају:

1. плата и других примања из радног односа,
2. старосне, инвалидске и породичне пензије,
3. пољопривредне дјелатности,
4. примања по прописима о борачко-инвалидској 

заштити и заштити цивилних жртава рата,
5. приходи остварени на основу имовинског 

права,
6. допунског рада.

Министарство ће услове и критерије из ове одлуке 
доставити општинским центрима за социјални рад који 
ће уједно вршити и анализу примања расељених лица 
на почетку календарске године и достављати спискове 
Министарству.

Основни критериј:
• укупни приходи по члану домаћинства не 

прелазe 14% просјечне плате у Тузланском кантону из 
претходне године

Посебни критерији на основу које се формира 
листа

• број чланова домаћинства 
У случају да има више породица са истим бројем 

чланова домаћинства предност ће се давати породицама 
из рањивих категорија:

a) pатни војни инвалиди
b) шехидске породице односно породице 

погинулих бораца
c) породице несталих
d) бивши логораши
e) инвалидна лица и дистрофичари који немају 

примања по основу ПИО/МИО
f) cамохране мајке
g) демобилисани борци

Министарство ће својом одлуком утврдити 
количине угља (висину финансијских средтстава за 
набавку огрјева) по општинама за ове намјене као и 
количине угља (висину финансијских средстава за 
набавку огрева) по једном домаћинству.

V
Средства за намјене из тачке I ове одлуке утврђена 

су у 23 раздјелу Буџета Тузланског кантона за 2013. 
годину, глава 04, потрошачко мјесто 0002 – Материјално 
збрињавање социјално угрожених, економски код 614 
200 – грантови појединцима.

VI
За извршавање ове одлуке задужују се 

Министарство за рад, социјалну политику и повратак и 
Министартво финансија у складу са одредбама Закона 
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2013. годину 
и расположивим средствима.

У случају недостатка средстава у Буџету 
Тузланског кантона обуставиће се испорука огрева у 
потпуности или дјелимично, а што ће бити наведено и 
у јавном позиву.

Добављаче који ће извршити набавку и испоруку 
угља, Министарство ће одабрати у поступку јавне 
набавке (тендер).

VII
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-13703/13 
     Тузла, 22.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“ бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са члановима 29. 
и 39. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2013. годину („Службене новине Тузланског кантона“, 
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број: 7/13) Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 22.07.2013. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању програма, услова, критерија 
и поступака за расподјелу средстава Буџета 

Тузланског кантона за 2013. годину са позиције 
23040001 – „Подршка повратку прогнаних лица“

I
Овом одлуком утврђује се програм, услови, 

критерији и поступак расподјеле средстава Буџета 
Тузланског кантона за 2013. годину са позиције 23 04 
0001- „Подршка повратку прогнаних лица“ у износу од 
471.763,30 (словима: четиристотинседамдесетједнахи
љадаседамстошесдесеттри и 30/100 КМ).

II
Програм расподјеле средстава:
- Помоћ другим нивоима власти у случају 

потреба за интервенцијама у зонама повратка и 
колективним центрима ............................. 64.000,00 КМ

- Санација и изградња стамбених објеката 
расељених лица, ...................................... 319.763,30 КМ

- Помоћ непрофитним организацијама за њихове 
активности помоћи повратницима ...........16.000,00 КМ

- Субвенције правним лицима у циљу подршке 
запошљавања повратника ..........................72.000,00 КМ

III
Средства из тачке II. став 1. алинеја 1. ове одлуке 

предвиђена за „Помоћ другим нивоима власти у 
случају потребе за интервенцијама у зонама повратка 
и колективним центрима” додјељиваће се општинама и 
мјесним заједницама за рјешавање проблема у зонама 
повратка и колективним насељима гдје бораве расељена 
лица.

Услови за додјелу средстава:
- да се ради о мјесним заједницама, односно 

насељима у којима живе повратници,
- да се ради о колективним насељима у којима је 

потребна интервенција на инфраструктурним објектима 
и објектима колективог становања.

Министарство за рад, социјалну политику и 
повратак (у даљем тексту Министарство) ће одлуком 
дефинисати висину финансијских средстава по захтјеву 
општине/мјесне заједнице за ове намјене.

Уз захтјев општине/мјесне заједнице обавезне су 
доставити следећу пратећу документацију:

- писмени захтјев мјесне заједнице или насеља 
упућен општини или захтјев oпштине у име мјесне 
заједнице,

- сагласност општине по поднесеном захтјеву 
ако се ради о колективном центру,

- доказ издат од општине да се ради о 
повратничком насељу или колективном центру.

Министарство ће одредити висину финансијских 
средстава на основу достављене документације. На 
Одлуку Министарства Влада Тузланског кантона даје 
сагласност.

Рок за правдање утрошка одобрених средстава 
утврдиће се одлуком о одобравању средстава.

IV
Средства из тачке II. став 1. алинеја 2. ове oдлуке 

предвиђена за „Санацију и изградњу стамбених објеката 

расељених лица” додјељиваће се расељеним лицима 
смјештеним у колективним центрима, а изразили су 
жељу за повратак у мјесто пријератног пребивалишта 
и то изградњу стамбених објеката по систему „кључ у 
руке“.

Одабир корисника за санацију и изградњу 
стамбених објеката вршиће се на основу Јавног позива 
за расељенa лица смјештенa у колективним центрима 
на подручју Тузланског кантона, Тузла – Михатовићи; 
Живинице – Караула и Вишћа; Бановићи – Јежевац и 
Мрдићи; Грачаница – Доборовци; Кладањ – Ступари и 
Сребреник – Шпионица.

Основни критерији који морају бити испуњени од 
стране подносиоца захтјева-расељеног лица:

1. Власништво над стамбеном јединицом за 
реконструкцију

Доказ:
ЗК (земљишно-књижни) извадак (не старији од  -
3 мјесеца) или
Посједовни лист на име власника стамбене  -
јединице издат од надлежног општинског органа 
пријератног мјеста пребивалишта. Уколико је 
власник стамбене јединице преминуо, пријаву на 
јавни оглас може поднијети пунољетни законски 
насљедник. Као доказ прилаже извод из матичне 
књиге умрлих за власника стамбене јединице, 
те одлуку надлежног суда или тестамент о 
насљеђивању стамбене јединице или дијела 
стамбене јединице, односно сагласност свих 
законских насљедника да подносилац пријаве 
може адаптирати предметну стамбену јединицу. 
Посебно, у случају смрти власника стамбене 
јединице, пријаву може поднијети и сам 
супружник уз посједовни лист на име власника 
стамбене јединице, смртовницу и вјенчани лист. 
Посједовни односно власнички лист не смије 
бити старији од 3 мјесеца од дана објављивања 
јавног позива.

2. Да подносилац захтјева не посједује стамбени 
објекат на подручју БиХ услован за становање и да 
није добијао донацију за изградњу стамбеног објекта 
довољну за условно становање

Доказ: Изјава подносиоца пријаве
да није примио помоћ за реконструкцију  -
стамбене јединице довољну да задовољи 
одговарајуће стандарде о минимуму стамбених 
услова. Изјава мора бити овјерена у надлежној 
служби општине повратка (повратници), а за 
расељена лица у општини привременог боравка 
или код нотара. Овјерена изјава не смије бити 
старија од 30 дана од дана објављивања јавног 
позива.
да као корисник/носилац домаћинства и чланови  -
његовог домаћинства који су пријављени 
за добивање помоћи немају на територији 
БиХ другу стамбену јединицу која се сматра 
условном за становање. Овјерена изјава не смије 
бити старија од 30 дана од дана објављивања 
јавног позива. Изјава се овјерава у надлежној 
општинској служби или код нотара.

3. Да објекат није удаљен више од 100 м од 
приступног пута (камион може довести грађевински 
материјал) (доказ: службена забиљешка)
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4. Да електрични вод није удаљен више од 50 м 
(доказ: службена забиљешка).

Листа корисника за изградњу објекта „кључ у 
руке“ за оне који испуњавају услове вршиће се према 
броју чланова домаћинства.

У сличају једнаког  број чланова домаћинства 
предност ће се дати кориснику чији је објекат јефтинији 
по поступку jавне набавке.

Са одабраним корисницима Министарство ће 
потписати појединачне уговоре.

Добављачи-извођачи који ће изградити стамбене 
објекте за расељена лица биће одабран у поступку јавне 
набавке (тендера) са којим ће Министарство потписати 
уговор.

V
Средства из тачке II. став 1. алинеја 3. ове одлуке 

предвиђена за „Помоћ непрофитним организацијама за 
њихове активности помоћи повратницима” додјељиваће 
се на основу јавног позива удружењима у виду 
бесповратних средстава за суфинансирање трошкова 
по програму рада за 2013. годину за активности 
организација или удружења у смислу савјетодавних и 
других врста помоћи повратницима:

1. организација семинара у области 
пољопривредне или неке друге производње,

2. организација округлих столова за рјешавање 
статусних питања повратника,

3. организовање стручних састанака са 
представницима ресорних министарстава са циљем 
рјешавања стаусних питања проблема у мјестима 
повратка или састанака са потенцијалним донаторима,

4. организација скупова повратничке популације 
ради унапређења услова боравка, живота и рада у 
повратничким мјестима.

Општи критериј:
• Право учешћа имају удружења која су 

регистрована у Министарству правосуђа и управе 
Тузланског кантона, као и удружења која су 
регистрована у складу са законом на ентитетском или 
државном нивоу, а која имају сједиште, дјелују и раде 
на подручју Тузланског кантона и општина Републике 
Српске: Добој, Модрича, Вукосавље, Лопаре, Угљевик, 
Бијељина, Зворник, Осмаци, Милићи, Власеница, 
Шековићи, Братунац и Сребреница, која редовно 
одржавају годишње скупштине, сачињавају извјештај о 
раду и предају завршне рачуне (биланс стања и биланс 
успјеха).

Потребна документација:
• пријавни образац попуњен од стране удружења 

(подиже се у Министарству)
• рјешење о упису у Регистар удружења 

(оригинал или овјерена копија)
• спесимен потписа (картон депонованих 

потписа) из банке лица одговорних за финансије 
удружења или уговор с банком о отварању трансакцијског 
рачуна (оригинал или овјерена копија)

• извјештај о раду за 2012. годину
• биланс стања и биланс успјеха за 2012. годину
• програм рада за 2013. годину.

Посебни критерији за оцјену програма рада:
• Број чланова удружења (списак чланова удру-

жења) ...................................................3 до 30 ........ 1 бод
Са њиховим потписима оригинал или овјерена 

копоја) ..........................................31 до 100 ...... 5 бодова

       ....................................... преко 100 .... 10 бодова
• Вријеме дјеловања удружења    

 ......................... за сваку годину по ......... 3 бода
• Подручје дјеловања удружења (ако удружење 

дјелује на више општина доказ: одговарајући документ 
удружења о именовању представника у тој општини 
или односно Рјешење о регистрацији у складу са 
Статутом)
                .......................на једној општини .............1 бод 
                .......................на двије општинe ............ 3 бода

        ....................на три и вше општина .... 5 бодова
• Властита средства (чланарина, приходи од 

властите дјелатности) из претходне године ( д о к а з : 
аналитичке картице остварених властитих прихода)
                ....................................до 5.000 КМ ....... ...1 бод
                .........................5000 до 10.000 КМ .........3 бода
                ............................ преко 10.000 КМ .... 5 бодова

Максималан износ који се може одобрити по 
расписаном јавном позиву је до 4.000,00 КМ. 

Висина средстава ће се одређивати на основу броја 
освојених бодова тако што ће се одредити вриједност 
бода.

Са одабраним корисницима Министарство ће 
потписати појединачне уговоре, у којим ће бити 
наведенa намјена средстава и рок за правдање.

VI
Средства из тачке II став 1. алинеја 4. ове одлуке 

предвиђена за „Субвенције правним лицима у циљу 
запошљавања повратника” додјељиваће се путем јавног 
позива приватним предузећима, обртницима и задругама 
у виду бесповратних средстава за суфинансирање 
запошљавања повратника.

Општи критерији:
• право учешћа имају правна лица (приватна 

предузећа, обртници и задруге) која имају регистровану 
пословну дјелатност код надлежног органа, која имају 
сједиште, дјелују и раде на подручју Тузланског 
кантона и општина Републике Српске: Добој, Модрича, 
Вукосавље, Лопаре, Угљевик, Бијељина, Зворник, 
Шековићи, Осмаци, Милићи, Власеница, Братунац и 
Сребреница, а желе примити у радни однос одређен 
број незапослених лица са статусом повратника,

• да су у питању правна лица која редовно 
измирују обавезе по основу пореза и доприноса,

• да повратник који ће се примити у радни однос 
мора бити незапослено лице пријављено на евиденцији 
бироа за запошљавање најмање 3. мјесеца рачунајући 
од дана објављивања јавног огласа.

Потребна документација:
• пријавни образац попуњен од стране 

подносиоца (подиже се у Министарству)
• рјешење о упису у Судски регистар – рјешење 

о регистрацији (оригинал или овјерена копија)
• увјерења од надлежне пореске управе о 

порезима и доприносима које не могу бити старијa од 
мјесец дана (оригинал или овјерена копија), измирени 
порези и доприноси не смију бити старији од 2 (два) 
мјесеца од дана објаве јавног огласа

• број трансакцијског рачуна отворен код 
пословне банке

• списак запослених лица (листу осигураних 
лица за обвезника) у периоду задња 3 мјесеца, издат и 
овјерен од стране надлежне пореске управе

• предуговор потписан са незапосленим лицем – 
повратником
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• потврда са бироа за запошљавање да 
се повратник налази на евиденцији бироа за 
запошљавање

• потврда надлежног органа за лице које се 
запошљава да је повратник

• биланс стања и успјеха за претходну годину 
(оригинал или овјерена копија)

• гаранција банке за одобрена средства за 
кориснике са којима се потпише уговор

Посебни критерији:
•     број повратника које ће запослити   

                                                                ≥ 5          5 бодова
                                                                3-5              3 бода
                                                                1-2                1 бод

ВРИЈЕМЕ КОЈЕ СУ:
• повратник/повратници који се запошљавају 

провео/провели на бироу-укупно година 
                                                   ≥ 10 година         5 бодова
                                                5 ≤ 10 година             3 бода
                                                1 ≤ 5 година                1 бод
                                                   < 1 године           0 бодова

ПРИПАДНОСТ НЕКОЈ ОД СОЦИЈАЛНИХ 
КАТЕГОРИЈА

• повратник је из социјалне категорије - доказ 
од надлежне институције (породица погинулих, РВИ, 
демобилисан борац, хендикепирана лица)
                                             по зaпосленику       5 бодова

ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉА 
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

• подносилац пријаве се бави пословном 
дјелатности из области
                                                   Производње       5 бодова
                        Пољопривреде и сточарства           4 бода
                                         Услуга - занатства           3 бода
                            Трговине - угоститељства             1 бод

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА КОЈИ ЋЕ СЕ 
ЗАПОСЛИТИ ПОВРАТНИК

• подносилац пријаве ће запослити повратнике 
на период  
                                                    ≥  3 године         5 бодова
                                                    >  2 године            3 бода
                                                  >=  1 године              1 бод

Обавеза подносиоца пријаве је да повратника/
повратнике запосли најмање на период више од 12 
мјесеци. Средства за запошљавање једног повратника 
износе 7.500,00 КМ. Максималан број повратника које 
правно лице може запослити, а за које ће Министарство 
додијелити средства је 5 (пет).

Са одабраним корисницима Министарство ће 
потписати појединачне уговоре, у којем ће бити 
наведено износ средстава, намјена и рок правдања.

VII
Средства за намјене из тачке II ове одлуке утврђена 

су у 23 раздјелу Буџета Тузланског кантона за 2013. 
годину, глава 04, потрошачко мјесто 0001 – Подршка 
повратку прогнаних лица, економски код:

- за средства из тачке II  алинеја 1 је 614 100 – 
Текући трансфери другим нивоима власти 

- за средства из тачке II  алинеја 2 је 614 200 – 
Текући трансфери појединцима 

- за средства из тачке II  алинеја 4 је 614 300 – 
Текући трансфери непрофитним организацијамa

- за средства из   тачке II  алинеја 5 је  614 500  – 
Субвенције приватним предузећима и предузетницима.

VIII
За извршење ове одлуке задужују се Министарство 

за рад, социјалну политику и повратак и Министарство 
финансија Тузланског кантона у складу са Законом о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2013. годину и 
расположивим средствима.

У случају недостатка средстава у Буџету Тузланског 
кантона обуставиће се реализација додјеле средстава у 
потпуности или дјелимично, а што ће бити наведено и 
у јавном огласу и појединачним уговорима закљученим 
између Министарства и правних и физичких лица.

IX
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављења у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-13699/13 
     Тузла, 22.07.2013. године 

408 
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са члановима 29. 
и 40. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2013. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, 
број: 7/13), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 22.07.2013. године, д о н о с и

О   Д   Л   У   К   У
о утврђивању услова, критерија и поступка за 
додјелу кредита редовним студентима првог 

циклуса/додипломског студија по  основу 
материјалног положаја и социјалног статуса

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, критерији и 

поступак за додјелу кредита редовним студентима 
првог циклуса/додипломског студија са подручја 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон) по основу 
материјалног положаја и социјалног статуса, те начин 
исплате и враћање кредита.

Члан 2.
Расподјела средстава за додјелу кредита редовним 

студентима вршиће се у складу са планираним 
средствима у Буџету Тузланског кантона за 2013. годину 
на буџетској позицији 24010012 - Фонд за кредитирање 
студената и Законом о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2013. годину.

Члан 3.
Студентски кредит редовним студентима првог 

циклуса/додипломског студија додјељивaће се у 
укупном годишњем износу од 1.200 КМ за једног 
студента.

Студенти за које се врши субвенционисање 
смјештаја и исхране у студентским центрима, не могу 
бити корисници студентског кредита.
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Број корисника кредита по студијским годинама 
утврђује се према следећем омјеру: 

I година студија .........15 % од укупног броја корисника 
кредита,
II година студија ....... 20 % од укупног броја корисника 
кредита,
III година студија ...... 25 % од укупног броја корисника 
кредита,
IV, V и VI година студија .......... 40 % од укупног броја 
                                                        корисника кредита.

Студентима припадницима ромске националности 
који испуњавају услове утврђене  чланом 5. ове 
одлуке, додијелиће се студентски кредит без обзира 
на Листу добитника кредита у складу са одредбама 
члана 11. Правилника о васпитању и образовању дјеце 
припадника националних мањина („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 7/05).

Члан 4.
Кредит се додјелује за једну академску годину.

II - УСЛОВИ  ЗА ДОДЈЕЛУ КРЕДИТА

Члан 5.
Право на додјелу кредита има држављанин Босне 

и Херцеговине који има статус редовног студента под 
следећим условима:

1. да има мјесто пребивалишта на подручју 
Кантона,

2. да има мјесто боравишта у статусу расељеног 
лица на подручју Кантона, или да је прије оствареног 
повратка имао статус расељеног лица на подручју 
Кантона, 

3. да је у текућој академској години први пут 
уписао одређену годину студија,

4. да не прима кредит, награду или стипендију од 
другог даваоца  у укупном годишњем износу    већем од 
1.000,00 КМ,

5. да не прима кредит, награду или стипендију од 
другог кантоналног органа који се финансира  из Буџета 
Кантона.

III - КРИТЕРИЈИ  ЗА ДОДЈЕЛУ КРЕДИТА

Члан 6.
Листа  добитника кредита, који испуњавају услове 

из  члана 5. ове одлуке, утврђује се на основу следећих 
критерија:

1. успјех у претходној години студија .... 25 бодова
2. материјални положај ............................ 30 бодова
3. социјални положај ............................... 30 бодова
4. дефицитарност студија ........................ 25 бодова

1. По критерију „успјех у претходној години 
студија” студенту припада следећи број бодова:

- за просјечну оцјену 9,00 – 10 (4,25-5) остварену 
у претходној години, односно просјечну оцјену 5,00 у 
средњој школи ..................................................25 бодова 
- за просјечну оцјену 8,00 - 8,99 (3,50-4,24) остварену 
у претходној години, односно просјечну оцјену 4,00 - 
4,99 у средњој школи ........................................20 бодова

- за просјечну оцјену 7,00 - 7,99 (2,75-3,49) 
остварену у претходној години, односно просјечну 
оцјену 3,00 - 3,99 у средњој школи .................15 бодова

 2. По критерију „материјални положај” 
студенту припада следећи број бодова:

- без прихода по члану ужег породичног 
домаћинства ...................................................... 30 бодова

- студент из породице корисника социјалне 
заштите .............................................................. 25 бодова

- приходи по члану ужег породичног домаћинства 
до 20 % просјечне плате у ФБиХ .....................20 бодова

- приходи по члану ужег породичног домаћинства 
од 21-30 % просјечне плате у ФБиХ  ..............15 бодова

- приходи по члану ужег породичног домаћинства 
од 31-50 %  просјечне плате у ФБиХ ..............10 бодова

- приходи по члану ужег породичног домаћинства 
од 51-70 % просјечне плате у ФБиХ .................5 бодова

Приликом примјене овог критерија, у обзир се 
узима просјечна плата у ФБиХ према последњем 
објављеном податку Федералног завода за статистику.

Под чланом ужег породичног домаћинства, у 
смислу ове одлуке, подразумијева се: брачни друг, 
очух, маћеха, усвојилац, дјеца и родитељи, као и унучад 
без родитеља, браћа и сестре ако са студентом живе у 
заједничком домаћинству.

3. По критерију „социјални положај” студенту 
припада следећи број бодова:

- студенти без родитељског старања .......30 бодова
- студенти из породице РВИ:
   - инвалидност 70-100 % ........................25 бодова 

           - инвалидност 51-69 % ..........................20 бодова 
           - инвалидност до 50 % ...........................15 бодова 

- студент из породице шехида или погинулих 
  бораца ...................................................... 20 бодова
- студенти, дјеца цивилних жртава рата  

          ...................................................................15 бодова
- студент инвалид:

           - инвалидност 70-100 % ....................... .20 бодова
           - инвалидност 51-69 % .......................... 15 бодова 
           - инвалидност до 50 % ...........................10 бодова

- студенти из породице инвалида:
           - инвалидност 70-100 % ........................15 бодова 
           - инвалидност 51-69 % .......................... 10 бодова 
           - инвалидност до 50 % .............................5 бодова 

- студент демобилисани борац Армије БиХ, ХВО
  и МУП-а ...................................................10 бодова
- студент из породице демобилисаних бораца
  Армије БиХ, ХВО и  МУП-а ....................5 бодова
По овом критерију студент може остварити 

највише 30 бодова.

4. По критерију „дефицитарност студија” сматрају 
се студенти уписани на следеће факултете, односно 
студијске профиле: машинство, електротехника, 
архитектура, грађевина,  геодезија, математика и 
физика, а који по основу дефицитарности добивају 
додатних 25 бодова.

Члан 7.
Код оствареног истог броја бодова на ранг 

листи предност кандидата остварује се по следећем 
редослиједу:

- студент из породице шехида или погинулог 
борца,

- студент без родитељског старања,
- студент, дијете цивилне жртве рата,
- студент РВИ или студент из породице РВИ са 

већим процентом инвалидности при чему се узима  у 
обзир распон инвалидности од 60 до 100 %,
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- студент демобилисани борац Армије Р БиХ, 
ХВО и МУП-а или студент из породице        демобилисаних 
бораца Армије Р БиХ, ХВО и МУП-а.

IV - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ КРЕДИТА

Члан 8.
На основу елемената из члана 3. ове одлуке, 

Министарство образовања, науке, културе и спорта 
(у даљем тексту: Министарство) расписује конкурс за 
додјелу кредита за текућу годину и исти објављује у 
дневном листу и web страници Министарства.

Члан 9.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом, 

подносе се Министарству у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу.

Уз пријаву треба доставити:          
1. Увјерење о држављанству,
2. Потврду о пребивалишту,
3. Потврду о мјесту боравишта и статусу расељеног 

лица,
4. Кућну листу,
5. Увјерење о статусу редовног студента (први пута 

уписао одговарајућу годину студија),
6. Увјерење о положеним испитима из претходне 

године са просјечном оцјеном,
7. Свједоџбе од I до IV разреда средње школе за 

студенте I године
8. Потписану изјаву да не прима кредит, награду 

или стипендију од другог даваоца  у укупном годишњем 
износу већем од 1.000,00 КМ и да не прима кредит, 
награду или стипендију од другог кантоналног органа 
који се финансира из Буџета Кантона,

9. Доказе о материјалном положају (потврда/
увјерење надлежних органа) уколико се ради о:

студентима из породица корисника социјалне  -
заштите,
студентима без прихода по члану ужег  -
породичног домаћинства,
студентима чији је приход по члану ужег  -
породичног домаћинства до 70% просјечне 
плате ФБиХ - са тачно наведеним постотком 
просјечне плате ФБиХ. 

10. Доказе о социјалном стању (потврда/увјерење 
надлежних органа) уколико се ради о:

студентима без родитељског старања, -
студентима из породица РВИ - са наведеним  -
степеном инвалидности,
студентима из породица шехида и погинулих   -
бранилаца,
студентима, дјеци цивилних жртава рата, -
студентима инвалидима - са наведеним степеном  -
инвалидности,
студентима из породица инвалида - са наведеним  -
степеном инвалидности,
студентима демобилисаним борцима Армије  -
БиХ, ХВО, МУП-а,
студентима из породица демобилисаних бораца  -
Армије БиХ, ХВО, МУП-а.

Члан 10.
Листу добитника кредита сачињава Комисија 

за спровођење конкурса редовним студентима 
првог циклуса/додипломског студија коју именује 
Министарство, у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и иста се објављује 

на web страници Министарства и огласној плочи 
Министарства.

Незадовољни кандидати могу поднијети  приговор 
на Листу добитника кредита у року од 15 дана од дана 
њеног објављивања, министру образовања, науке, 
културе и спорта (у даљем тексту: министар).

Одлуку о утврђивању коначне листе добитника 
кредита доноси министар.

На основу одлуке о додјели кредита закључује се 
уговор о кредиту којим се ближе уређују међусобна 
права и обавезе даваоца и корисника кредита.

Уговор о кредиту закључују министар у име 
Министарства и студент, као корисник.

Рок за потписивање уговора о студентском кредиту 
је 30 дана од дана доношења одлуке о додјели кредита, 
а уколико у том року студент не приступи потписивању 
уговора, губи право на кредит, а кредит се додјељује 
првом са листе кандидата који није остварио право на 
додјелу кредита.

V - НАЧИН ИСПЛАТЕ И ВРАЋАЊА КРЕДИТА

Члан 11.
Кредит се исплаћује у десет једнаких мјесечних 

рата.
Исплата кредита врши се путем штедне књижице 

или рачуна студента отвореног код банке на подручју 
Федерације Босне и Херцеговине.

Министарство води евиденцију о корисницима 
кредита.

Члан 12.
Корисник кредита губи право на даљу исплату 

кредита, ако у току академске године:
1. буде упућен на издржавање казне затвора у 

трајању дужем од три мјесеца, 
2. буде му изречена дисциплинска мјера искључења 

са универзитета,
3. по неком другом основу престане му статус 

редовног студента,
4. да нетачне податке на основу којих му је кредит 

одобрен.
Корисник кредита  је дужан  у року од 30 дана 

од наступања околности из става 1. алинеје 1., 2. и 
3. овог члана, обавијестити  даваоца кредита  о тим 
околностима.

Члан 13.
Корисник кредита је дужан да:
1. у року од 15 дана обавијести даваоца кредита о 

свакој промјени адресе становања,
2. у року од 15 дана од дана закључивања уговора, 

обавијести даваоца кредита о томе да ли прима 
стипендију или кредит другог даваоца.

Члан 14.
Корисник кредита исти враћа у складу са уговором 

о кредиту.
Корисник кредита је дужан поднијети захтјев за 

утврђивање обавезе враћања кредита у року од једне 
године од дана дипломирања. Уз захтјев је потребно 
приложити увјерење о дипломирању и увјерење о 
положеним испитима за годину у којој је био корисник 
кредита.

Уколико корисник кредита не достави тражене 
документе у року од једне године након дипломирања, 
дуг доспијева у цјелости.
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Корисник кредита примљени износ је дужан да 
враћа у једнаким мјесечним ратама у времену двоструко 
дужем од времена у којем је примао кредит. 

Члан 15.
Корисник кредита који је завршио студиј у 

редовном року и који у року из члана 14. став 2. ове 
одлуке достави Министарству увјерење о дипломирању 
и увјерење о успјеху у академској години у којој је био 
корисник кредита, ослобођа се обавезе враћања кредита 
у висини и под условима како слиједи:

- 50% од износа примљеног  кредита, ако је у години 
у којој је био корисник кредита остварио просјечну 
оцјену 7,00- 7,99 (2,75-3,49),

- 75 % од износа примљеног кредита, ако је у години 
у којој је био корисник кредита остварио просјечну 
оцјену 8,00 - 8,99 (3,50-4,24),

- 100% од износа примљеног кредита, ако је 
у години у којој је био корисник кредита остварио 
просјечну оцјену 9,00 (4,25) и више.

Под редовним роком завршетка студија 
подразумијева се вријеме трајања студија утврђено 
наставним планом и програмом и вријеме апсолвентског 
стажа у складу са Законом о високом образовању и 
статутом универзитета.

О ослобађању обавеза враћања кредита, на захтјев 
корисника, одлучује министар.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи 

за 2013. годину, а објавиће се у „Службеним новинама 
Тузланског кантона”.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-12388-3/13 
     Тузла, 22.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са члановима 29. 
и 40. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2013. годину („Службене новине Тузланског кантона”, 
број: 7/13), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 22.07.2013. године, д о н о с и

О   Д   Л   У   К   У
о утврђивању услова, критерија и поступка за 
додјелу кредита редовним студентима првог 

циклуса/додипломског студија који су остварили 
натпросјечан успјех

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, критерији и 

поступак за додјелу кредита редовним студентима првог 
циклуса/додипломског студија са подручја Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Кантон) који су остварили 
натпросјечан успјех у току студирања, те начин исплате 
и враћање кредита.

Члан 2.
Расподјела средстава за додјелу кредита редовним 

студентима вршиће се у складу са планираним 
средствима у Буџету Тузланског кантона за 2013. годину 
на буџетској позицији 24010012 – Фонд за кредитирање 
студената и Законом о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2013. годину.

Члан 3.
Студентски кредит редовним студентима првог 

циклуса/додипломског студија додјељиваће се у 
укупном годишњем износу од 1.200 КМ по једном 
студенту.

Студенти за које се врши субвенционисање 
смјештаја и исхране у студентским центрима, не могу 
бити корисници студентског кредита.

Број корисника кредита по студијским годинама 
утврђује се према следећем омјеру: 

I година студија ............................. 15 % од укупног  
броја  корисника кредита,

II година студија ........................... 20 % од укупног    
броја корисника кредита,

III година студија ...........................25 % од укупног 
броја корисника кредита,

IV, V и VI година студија ..............40 % од укупног 
броја корисника кредита.

Члан 4.
Кредит се додjељује за једну академску годину.

II - УСЛОВИ  ЗА ДОДЈЕЛУ КРЕДИТА

Члан 5.
Право на додјелу кредита има држављанин Босне 

и Херцеговине који има статус редовног студента под 
следећим условима:

1. да има мјесто пребивалишта на подручју 
Кантона,

2. да има мјесто боравишта у статусу расељеног 
лица на подручју  Кантона или да је прије оствареног 
повратка имао статус расељеног лица на подручју 
Кантона,

3. да је у текућој академској години први пут 
уписао одређену годину студија,

4. да не прима кредит, награду или стипендију од 
другог даваоца  у укупном годишњем износу већем од 
1.000,00 КМ,

5. да не прима кредит, награду или стипендију од 
другог кантоналног органа који се финансира из Буџета 
Кантона.

III - КРИТЕРИЈИ  ЗА ДОДЈЕЛУ КРЕДИТА

Члан 6.
Листа  добитника кредита, који испуњавају услове 

из  члана 5. ове одлуке, утврђује се на основу остварене 
просјечне оцјене из претходне године студија која не 
може бити мања од 9,0 (4,25), а  за студенте I године 
студија на основу остварене просјечне оцјене у средњој 
школи која не може бити мања од 4,75.

Код оствареног истог просјека оцјена, предност 
кандидата остварује се на основу:

- освојене награде и признања на олимпијадама и 
међународним такмичењима ............................ 5 бодова
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- освојене награде и признања на државном 
такмичењу .............................................................. 4 бода

- освојене награде и признања на федералном 
такмичењу .............................................................. 3 бода

- освојене награде и признања на кантоналном 
такмичењу .............................................................. 2 бода

- додијељене сребрене плакете ................. 5 бодова
- додијељене дипломе о проглашењу ученика гене-

рације за студенте I године ............................... 5 бодова

IV - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ КРЕДИТА

Члан 7.
На основу елемената из члана 3. ове одлуке, 

Министарство образовања, науке, културе и спорта 
(у даљем тексту: Министарство) расписује конкурс за 
додјелу кредита за текућу годину и исти објављује у 
дневном листу и wеб страници Министарства.

Члан 8. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом  

подносе се Министарству у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу.

Уз пријаву треба доставити:                 
1. Увјерење о држављанству,
2. Потврду о пребивалишту,
3. Потврду о мјесту боравишта и статусу расељеног 

лица,
4. Увјерење о статусу редовног студента (први пута 

уписао одговарајућу годину студија),
5. Увјерење о положеним испитима из претходне 

године са просјечном оцјеном,
6. Овјерену копију сребрене плакете,
8. Свједоџбе од I до IV разреда средње школе за 

студенте И године
9. Овјерену копију дипломе о проглашењу ученика 

генерације за студенте I године,
10. Потписану изјаву да не прима кредит, награду 

или стипендију од другог даваоца  у укупном годишњем 
износу већем од 1.000,00 КМ и да не прима кредит, 
награду или стипендију од другог кантоналног органа 
који се финансира из Буџета Кантона,

11. Доказ (увјерење или сл.) о освојеним наградама 
и признањима на кантоналном, федералном, државном, 
олимпијади и међународном такмичењу за студенте I 
год.

Члан 9.
Листу добитника кредита сачињава Комисија 

за спровођење конкурса редовним студентима 
првог циклуса/додипломског студија коју именује 
Министарство, у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и иста се објављује 
на wеб страници Министарства и огласној плочи 
Министарства.

Незадовољни кандидати могу поднијети  приговор 
на Листу добитника кредита у року од 15 дана од дана 
њеног објављивања, министру образовања, науке, 
културе и спорта (у даљем тексту: министар).

Одлуку о утврђивању коначне листе добитника 
кредита доноси министар.

На основу одлуке о додјели кредита закључује се 
Уговор о кредиту којим се ближе уређују међусобна 
права и обавезе даваоца и корисника кредита.

Уговор о кредиту закључују министар, у име 
Министарства и студент, као корисник.

Рок за потписивање Уговора о студентском кредиту 
је 30 дана од дана доношења одлуке о додјели кредита, 
а уколико у том року студент не приступи потписивању 

уговора, губи право на кредит, а кредит се додјељује 
првом са листе кандидата који није остварио право на 
додјелу кредита. 

  
V - НАЧИН ИСПЛАТЕ И ВРАЋАЊА КРЕДИТА

Члан 10.
Кредит се исплаћује у десет једнаких мјесечних 

рата.
Исплата кредита врши се путем штедне књижице 

или рачуна студента отвореног код банке на подручју 
Федерације Босне и Херцеговине.

Министарство води евиденцију о корисницима 
кредита.

Члан 11.
Корисник кредита губи право на даљу исплату 

кредита, ако у току академске године:
1. буде упућен на издржавање казне затвора у 

трајању дужем од три мјесеца, 
2. буде му изречена дисциплинска мјера искључења 

са универзитета,
3. престане му статус редовног студента по неком 

другом основу,
4. да нетачне податке на основу којих му је кредит 

одобрен.
 Корисник кредита је дужан у року од тридесет 

дана од наступања околности из става 1. алинеје 1., 2. и 
3. овог члана, обавијестити даваоца кредита о  насталим 
околностима.    

Члан 12.
Корисник кредита  је дужан:
1. да у року од 15 дана обавијести даваоца кредита 

о свакој промјени адресе становања,
2. да  у року од 15 дана од дана закључивања уговора 

са другим даваоцем,  обавијести  Министарство о томе 
да   прима стипендију или кредит другог даваоца.

Члан 13.
Корисник кредита исти враћа у складу са уговором 

о кредиту.
Корисник кредита је дужан поднијети захтјев за 

утврђивање обавезе враћања кредита у року од једне 
године од дана дипломирања. Уз захтјев је потребно 
приложити увјерење о дипломирању и увјерење о 
положеним испитима за годину у којој је био корисник 
кредита.

Уколико корисник кредита не достави тражене 
документе у року од једне године након дипломирања, 
дуг доспијева у цијелости.

Корисник кредита примљени износ је дужан да 
враћа у једнаким мјесечним ратама у времену двоструко 
дужем од времена у којем је примао кредит. 

Члан 14.
Корисник кредита који је завршио студиј у 

редовном року и који у року из члана 13. став 2. ове 
одлуке достави Министарству увјерење о дипломирању 
и увјерење о успјеху у академској години у којој је био 
корисник кредита, ослобођа се обавезе враћања кредита 
у висини и под условима како слиједи:

- 50% од износа примљеног кредита, ако је у години 
у којој је био корисник кредита остварио просјечну 
оцјену 7,00 - 7,99 (2,75-3,49),

- 75% од износа примљеног кредита, ако је у години 
у којој је био корисник кредита остварио просјечну 
оцјену 8,00 - 8,99 (3,50-4,24),
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- 100% од износа примљеног кредита, ако је 
у години у којој је био корисник кредита остварио 
просјечну оцјену 9,00 (4,25) и више.

Под редовним роком завршетка студија 
подразумијева се вријеме трајања студија утврђено 
наставним планом и програмом и вријеме апсолвентског 
стажа у складу са Законом о високом образовању и 
статутом универзитета.

О ослобађању обавеза враћања кредита, под 
условима из претходног става, на захтјев корисника, 
одлучује министар.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, важи 

за 2013. годину, а објавиће се у „Службеним новинама 
Тузланског кантона”. 

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-12388-4/13 
     Тузла, 22.07.2013. године 

410
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 26. Закона 
о концесијама („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 5/04 , 7/05, 6/11 и 1/13) и главом II тачка 3. Документа 
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
7/06),  Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 22.07.2013. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о измјенама и допунама Одлуке о додјели концесије 

за експлоатацију техничког грађевинског камена

I
У одлуци о додјели концесије за експлоатацију 

техничког грађевинског камена број: 02/1-14-15995/10 
од 03.09.2010.године у тачки II, број „4,2“ замјењује се 
бројем „21,14“.

II
Иза тачке II, додаје се нова тачка IIа, која гласи:

„IIа
Концесионар ће прије потписивања Анекса I 

Уговора о концесији приложити банковну гаранцију 
на износ од 55.000,00 КМ, са роком важења од једне 
године, уз обавезу продужења сваке године за читав 
период трајања уговора о концесији.

Минимални износ текуће концесионе накнаде не 
може бити мањи од 25.500,00 КМ/годишње.

Концесор ће у року од 15 дана од дана добијања 
одобрења на Анекс I уговора о концесији од стране 
Комисије за концесије Тузланског кантона, са 
концесионаром исти закључити.”

III
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.
     

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
        Број: 02/1-18-15814/13 
      Тузла, 22.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 26. Закона 
о концесијама („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 5/04, 7/05, 6/11 и 1/13) и главом II тачка 3. Документа 
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
7/06), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 22.07.2013. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о додјели концесије за коришћење воде из 
властитог бунара, који се налази у склопу 

Бензинске станице у Малинама, за потребе 
„ЗОВКО ОИЛ“ д.о.о. Жепче 

I
Привредном друштву „ЗОВКО ОИЛ“ д.о.о. Жепче,  

додјељује се концесија за коришћење воде из властитог 
бунара, који се налази у склопу Бензинске станице у 
насељу Малине, општина Живинице, на период од 5 
(пет) година.

II
Једнократна концесиона  накнада за концесиони 

период од 5 година износи 300,00 КМ, а текућа 
концесиона накнада износи 0,15 КМ/м3 искоришћене 
воде, али не може бити мања од 63,00 КМ, годишње.

Једнократна концесиона накнада ће бити уплаћена 
у цјелокупном износу прије потписивања Уговора. 

Обавеза плаћања текуће концесионе накнаде 
почиње од дана потписивања Уговора о додјели 
концесије.

 Концесионар ће сваке године, најкасније до 31. 
јануара, уплатити 63,00 КМ на име минималне ТКН, 
за текућу годину, а на крају сваке календарске године, 
за вријеме трајања уговора,  концесор ће извршити 
коначни обрачун ТКН и за исти доставити концесионару 
одговарајуће рјешење.

III
Као концесор одређује се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског 
кантона, које ће закључити уговор са концесионаром 
након одобрења уговора од стране Комисије за концесије 
Тузланског кантона.

Уговор из претходног става ове тачке закључиће 
се у року од 15 дана од дана добијања одобрења на 
уговор.

IV
Уговор из тачке III ове Одлуке, ближе ће регулисати 

међусобна права и обавезе уговорних страна.

V
Надзор, провјеру рада концесионара и праћење 

извршења концесионог уговора врши Комисија за 
концесије Тузланског кантона.
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Праћење извршења концесионог уговора у погледу 
плаћања накнада за концесије, врши Министарство 
финансија Тузланског кантона.

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-25-1498-1/12 
     Тузла, 22.07.2013. године

   

412
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона “, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантона на 
сједници одржаној дана 22.07.2013. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
I

Одобравају се новчана средства парламентарним 
групама, коалицијама и независним посланицима који 
партиципирају у Скупштини Тузланског кантона.

II
Парламентарним групама, коалицијама и 

независним посланицима из тачке I ове одлуке 
одобравају се средства у износу од 435.167,99 КМ, 
на начин да се 30% средстава распоређује свим 
Парламентарним групама, 60%  од укупног  износа  
распоређује се сразмјерно броју посланичких мјеста 
које свака парламентарна група има у тренутку 
расподјеле, док се 10% од укупног износа распоређује 
парламентарним групама сразмјерно броју посланичких 
мјеста која припадају мање заступљеном сполу.

III
Новчана средства за реализацију ове одлуке 

обезбиједиће се у Буџету Тузланског кантона за 
2013. годину у раздјелу 10, глава 02 – Политичке 
странке, парламентарне групе, коалиције и независни 
посланици.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Стручна служба Скупштине 
Тузланског кантона.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује 

се за 2013. годину и иста ће се објавити у „Службеним 
новинама Тузланског кантона“.

     
     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-15531/13 
     Тузла, 22.07.2013. године

 

413
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона “, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантон, на 
сједници одржаној дана  30.07.2013. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о давању сагласности

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавне здравствене установе Универзитетски клинички 
центар Тузла, број: 01-20-3/13 од 26.07.2013. године, 
о именовању доц.др.мед.сци. Нешада Хотића, 
специјалисте дјечије хирургије, за директора Јавне 
здравствене установе Универзитетски клинички центар 
Тузла.

II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-34-15885/13 
     Тузла, 30.07.2013. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантон („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05 , 11/06 и 13/11), а у вези с чланом 25. Закона 
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2013. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/13), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
15.07.2013. године,  д о н о с и   

О  Д  Л  У  К  У
о одобравању средстава са позиције

“Текућа резерва“, потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се финансијска средства у износу од  

5.000,00 КМ (словима: пет хиљада конвертибилних 
марака) Српској православној цркви – Црквена општина 
тузланска, као финансијску подршку за организацију 
свечаности Устоличења новоизабраног Епископа 
зворничко - тузланског Господина Хризостома.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке 

реализоваће Министарство финансија Тузланског 
кантона, са буџетске позиције „Текућа резерва“, 
потрошачка јединица 11050001, преко буџетске 
позиције Влада ТК - 11 01 0001, економски код 6143 
-„грантови непрофитним организацијама “ уплатом 
износа од 5.000,00 КМ  у корист Српске православне 
цркве – Црквена општина Тузланска, на трансакцијски 
рачун број: 555-053-00282203-47 код Нове Банке. 

III
За реализацију ове одлуке задужује се 

Министарство финансија.
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IV
Задужује се Српска православна црква – Црквена 

општина Тузланска да Влади Тузланског кантона 
достави извјештај са документацијом о утрошку 
одобрених средстава из тачке I ове одлуке.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-15001/13 
     Тузла, 15.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантон („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези с чланом 25. Закона 
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2013. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/13), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
15.07.2013. године,  д о н о с и  

  
О  Д  Л  У  К  У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва“, потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се финансијска средства у износу 

од 1.200,00 КМ (словима: хиљадуидвијестотине 
конвертибилних марака) Уреду Владе на име набавке 
двије централне јединице за рачунаре.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће 

Министарство финансија, са буџетске позиције „Текућа 
резерва“, 11 05 0001, преко буџетске позиције Влада ТК 
- 11 01 0001; економски код 8213 - „набавка опреме “ 
износ од 1.200,00 КМ.  

III
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Уред Владе.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-15003/13 
     Тузла, 15.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантон („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези с чланом 

25. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2013. годину („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 7/13 и 11/13), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 30.07. 2013. године,  д о н о с и   

О  Д  Л  У  К  У
о одобравању средстава са позиције

“Текућа резерва“, потрошачка јединица 11050001

 I
Одобравају се финансијска средства у износу 

од  45.000,00 КМ (словима: четрдесетпет хиљада 
конвертибилних марака) за помоћ Кантоналној болници 
„Др. Ирфан Љубијанкић” у Бихаћу, ради санирања 
посљедица пожара и збрињавања угрожених пацијената 
и особља болнице.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће 

Министарство финансија Тузланског кантона, са 
буџетске позиције „Текућа резерва“, потрошачка 
јединица 11050001, преко буџетске позиције Влада ТК - 
11 01 0001; економски код 6143 - „грантови непрофитним 
организацијама“ уплатом износа од 45.000,00 КМ  у 
корист Кантоналне болнице „Др. Ирфан Љубијанкић” 
у Бихаћу, на транакцијски рачун број: 306 061 249 262 
6545 код Hypo Alpe Adria Bank. 

III
За реализацију ове одлуке задужује се 

Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-15921/13 
     Тузла, 30.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11),  а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2013. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 7/13), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 15.07.2013. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2013. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2013. годину, за 
суфинансирање пројекта „Развој толеранције кроз 
дружење и спорт“, ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ 
Градачац, потрошачко мјесто – 24030004  у износу  
3.779,74 КМ, додијељене од стране Америчке 
амбасаде. 
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II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2013. годину у дијелу 
плана прихода од сопствене дјелатности корисника и 
намјенских средстава повећањем планираних прихода  
на економском   коду   722751 – Примљене намјенске 
донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда прихода од сопствене дјелатности корисника и 
намјенских средстава  на  потрошачком мјесту 24030004 
– ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац, економски 
кодови: 613100 - Путни трошкови у износу 562,00 КМ, 
613400 -Набавка материјала и ситног инвентара у износу  
700,00 КМ, 613500 - Издаци за услуге превоза и горива у 
износу 292,50 КМ и 613900 - Уговорене и друге посебне 
услуге у износу 2.225,24 КМ.

III
Задужује се ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ 

Градачац да средства из тачке I ове одлуке утроши до 
31.12.2013. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања, науке културе и 
спорта и  ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац. 

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

      
     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-14730-1/13 
  Тузла, 15.07.2013. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11),  а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“ број: 
7/13), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 15.07.2013. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о усмјеравању непланиране донације у Буџет

Тузланског кантона за 2013. годину

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2013. годину, за 
суфинансирање пројекта „Образовање по мјери дјетета 
- БиХ на путу ка ЕУ“, Педагошки завод Тузланског 
кантона, потрошачко мјесто – 30010001 у износу од 
22.500,00 КМ, додијељене  од стране Save the children 
international.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2013. годину у дијелу 

плана прихода од сопствене дјелатности корисника и 
намјенских средстава повећањем планираних прихода 
на економском коду 722751 – Примљене намјенске 
донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда прихода од сопствене дјелатности корисника 
и намјенских средстава  на  потрошачком мјесту  
Педагошки завод Тузланског кантона потрошачко 
мјесто – 30010001, економски кодови:

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара у 
износу  3.126,50 КМ,

613500 - Издаци за услуге превоза и горива у 
износу  830,00 КМ,

613900 - Уговорене и друге посебне услуге у 
износу  13.243,20 КМ,

821300 - Набавка опреме у износу  5.300,30 КМ.

III
Задужује се Педагошки завод Тузланског кантона 

да средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2013. 
године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Педагошки завод Тузланског кантона.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

 
     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-14730-2/13 
    Тузла, 15.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11),  а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2013. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 7/13), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 15.07.2013. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2013. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2013. годину, за 
суфинансирање пројекта „Реци НЕ просјачењу“, ЈУ 
ОШ „Мејдан“ Тузла, потрошачко мјесто – 24020043 у 
износу 8.000,00 КМ, додијељене од стране Федералног 
министарства образовања и науке.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2013. годину у дијелу 
плана прихода од сопствене дјелатности корисника и 
намјенских средстава повећањем планираних прихода  
на економском   коду   722751 – Примљене намјенске 
донације непланиране у буџету.
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За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда прихода од сопствене дјелатности корисника 
и намјенских средстава  на  потрошачком мјесту 
24020043 – ЈУ ОШ „Мејдан“ Тузла, економски кодови: 
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара – у 
износу  250,00 КМ и 613900 -Уговорене и друге посебне 
услуге у износу 7.750,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Мејдан“ Тузла да средства из 

тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2013. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке културе и спорта и  ЈУ ОШ „Мејдан“ Тузла.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-14451-1/13 
   Тузла, 15.07.2013. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11),  а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2013. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 7/13), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 15.07.2013. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2013. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2013. годину, за 
суфинансирање пројекта „Мултимедијална учионица“, 
ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, потрошачко 
мјесто – 24030013  у износу  7.000,00 КМ, додијељене 
од стране БХ Телекома.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2013. годину у дијелу 
плана прихода од сопствене дјелатности корисника и 
намјенских средстава повећањем планираних прихода  
на економском   коду   722751 – Примљене намјенске 
донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда прихода од сопствене дјелатности корисника 
и намјенских средстава  на  потрошачком мјесту 
24030013 – ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, 
економски код: 821300 - Набавка опреме у износу 
7.000,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ 

Тузла да средства из тачке I ове одлуке утроши до 
31.12.2013. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања, науке културе и 
спорта  и  ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-14-14451-2/13 
   Тузла, 15.07.2013. године 

421
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 2. Одлуке о оснивању Комисије за вођење 
другостепеног дисциплинског поступка за намјештенике 
из кантоналних, општинских и градских органа државне 
службе („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 9/08 и 10/09), на приједлог министра правосуђа и 
управе Тузланског кантона, Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 15.07.2013. године, доноси  

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању предсједника и чланова Комисије за 
вођење другостепеног дисциплинског поступка за 

намјештенике

I
У Комисију за вођење другостепеног дисциплинског 

поступка за намјештенике из кантоналних, општинских 
и градских органа државне службе (у даљем тексту: 
Комисија), именују се:

1. Есмина Дивјаковић, предсједник
2. Ениса Јусуфовић, члан
3. Свјетлана Агановић, члан. 

II
За замјенике предсједника и чланова из тачке I 

овог рјешења именују се:
  
1. Сенка Мејремић, замјеник предсједника
2. Аднан Хаџић, замјеник члана
3. Јела Лукић, замјеник члана. 

III
Предсједник и чланови Комисије, као и њихови 

замјеници, именују се на период од двије године. 

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“, а примјењује се од 16.07.2013. године.  



^etvrtak, 1. avgust 2013. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 12 - Strana 1453

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-34-14781/13 
   Тузла, 15.07.2013. године 

422
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 7. Уговора о суоснивачким правима и обавезама 
над ЈУ Специјална библиотека “Бехрам-бег” у Тузли, 
број: 02/1-14-12083/09 од 22.07.2009. године, Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
22.07.2013. године,  доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању члана Управног одбора

Јавне установе Специјална библиотека
“Бехрам-бег” Тузла

I
Изет Нумановић, именује се за чланa Управног 

одбора Јавне установе Специјална библиотека “Бехрам 
- бег” Тузла, и то као представник Тузланског кантона.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-38-007384-5/13 
     Тузла, 22.07.2013. године 

423
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, број 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона” бр.6/04, 7/05 и 
17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 30.07.2013. године,  доноси

     
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

о разрјешењу члана и именовању предсједника 
Школског одбора ЈУ Основна школа 

“Лукавац Град” Лукавац

I
Јасмин Гарагић, разрјешава се дужности члана и 

именује се за предједника Школског одбора ЈУ Основна 
школа “Лукавац Град” Лукавац, на период најдуже 90 
дана.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-38-16075/13 
     Тузла, 30.07.2013. године 

424
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 24.07.2013. године, д о н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
I

Овим pјешењем ставља се ван снаге Рјешење 
Владе Тузланског кантона број: 02/1-34-20774/12 од 
12.07.2012. године, о именовању вршиоца дужности 
полицијског комесара Управе полиције Министарства 
унутрашњих послова Тузланског кантона.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а     ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине                                   
       ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                   Сеад Чаушевић, с.р.
                 В Л А Д А 
     Број: 02/1-34-18710/13 
     Тузла, 24.07.2013. године 
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На основу члана 72. став (8) Закона о основном 

одгоју и образовању („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 6/04, 7/05 и 17/11) и члана 104. став (8) 
Закона о средњем образовању и одгоју („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 17/11), министар 
образовања, науке, културе и спорта Тузланског 
кантона, доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
о пријему запосленика у радни однос у јавне 
установе основног и средњег образовања на 

подручју Тузланског кантона

Члан 1.
(Предмет Правилника)

(1) Правилником о пријему запосленика у радни 
однос у јавне установе основног и средњег образовања 
на подручју Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Правилник) прописују се расписивање јавног конкурса/
огласа за пријем запосленика (у даљем тексту: конкурс 
и оглас), провођење конкурсне процедуре, услови, 
критерији и поступак пријема запосленика у радни 
однос у јавне установе основног и средњег образовања 
које имају статус јавне установе на подручју Тузланског 
кантона (у даљем тексту: школе), закључивање уговора 
о раду и друга питања од значаја за заснивање радног 
односа у школама.
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(2) Одредбе  Правилника не односе се на поступак 
пријема у радни однос у школама чији је оснивач црква 
или вјерска заједница.

Члан 2.
(Процедура која претходи закључивању

уговора о раду)
(1) Пријем  наставника и стручних сарадника 

у радни однос врши се на основу конкурса, а пријем 
секретара, сарадника, административно-техничког  и 
другог особља (у даљем тексту: остали запосленици) на 
основу  конкурса/огласа који објављује Министарство 
образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Министарство) у дневном листу и 
истиче на wеб страници Министарства.

(2) Министарство конкурс/оглас  истовремено  
доставља Служби за запошљавање Тузланског кантона 
ради истицања на огласној плочи.

(3) Рок пријаве кандидата на конкурс/оглас тече од 
дана објављивања у дневним новинама.

Члан 3.
(Садржај конкурса/огласа)

Конкурс/ oглас за пријем у радни однос запосленика 
у школе садржи:

а) назив наставног предмета/радног мјеста и број 
извршилаца,

б) опште и посебне услове које кандидат треба да 
испуњава,

ц) период на који се закључује уговор о раду,
д) дужину радног времена (пуно односно непуно 

радно вријеме са наведеним бројем часова или 
процентом норме),

е) трајање приправничког стажа, ако се конкурс 
објављује за приправника,

ф) документацију коју кандидат доставља уз 
пријавни образац,

г) рок за подношење пријава,
х) начин обавјештавања о терминима и мјесту  

одржавања интервјуа за пријем запосленика,
и) начин обавјештавања кандидата о резултатима 

конкурса/огласа,
ј) изјава кандидата да нема сметњи за обављање 

послова из члана 73. Закона о основном одгоју и 
образовању, односно члана 108. Закона о средњем 
образовању и одгоју 

к) назнаку да се неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће узети у разматрање,

л) документација коју кандидат доставља за 
закључивање уговора о раду са утврђеним роком за 
достављање документације.

Члан 4.
(Пријава на конкурс/оглас) 

(1) Након објаве конкурса/огласа у складу са 
чланом 2. ставови 1. и 2. Правилника, кандидати 
подносе пријаву на одговарајућем обрасцу из става 2. и 
3. овог члана са потребном документацијом. 

(2) Пријаву на конкурс наставници и стручни 
сарадници подносе на Обрасцу број 1.”Пријавни 
образац за пријем наставника и стручних сарадника у 
радни однос у школе на подручју Тузланског кантона“ и 
следећу документацију: диплома, увјерење о положеном 
стручном испиту, потврда о радном стажу, копија 
радне књижице, изјава кандидата да нема сметњи за 
обављање послова из члана 73. Закона о основном 
одгоју образовању и члана 108. Закона о средњем 
образовању и одгоју.

(3) Пријаву на конкурс/оглас остали запосленици 
подносе  на Обрасцу број 2. „Пријавни образац за 
пријем осталих запосленика у радни однос у школе на 
подручју Тузланског кантона“ и следећу документацију: 
диплома-свједоџба, увјерење о положеном стручном 
испиту (изузев хигијеничара), потврда о радном стажу, 
копија радне књижице.

(4) Пријавни образац из ставова 2. и 3. овог члана,  
су саставни  дио Правилника.

(5) За сваку позицију кандидат подноси пријаву са 
назначеном документацијом.

(6) Пријаву на конкурс/оглас кандидат уредно 
попуњава и својеручно потписује уз истовремено 
достављање тражене документације у овјереној или 
неовјереној копији.

(7) Пријаву на конкурс/оглас са потребном до-
кументацијом кандидат доставља школи у затвореној 
коверти лично или путем поште препоручено.  
        (8) Кандидат је дужан на коверти назначити “при-
јава на  јавни конкурс/оглас за пријем у радни однос у 
школе на подручју Тузланског кантона – не отварај”.

(9) Кандидат који буде изабран, односно који према 
одредбама Правилника стекне право на закључивање 
уговора о раду, дужан је документацију коју доставља уз 
пријавни образац за конкурс/оглас и документацију из 
члана 21. став (4) доставити у оригиналу или овјереној 
копији. 

Члан 5.
(Пријем запосленика)

(1) Пријем наставника и стручних сарадника 
врши се на основу ранг листе кандидата која садржи 
бодове кандидата остварене у складу са Правилником 
по основу:

а) радног стажа
б) чекања на посао
ц) интервјуа
(2) Пријем осталих запосленика који испуњавају 

услове конкурса/огласа врши се на 
основу ранг листе кандидата  утврђене након 

окончања поступка интервјуа.
         

Члан 6. 
(Критерији на основу којих се врши бодовање 

наставника и стручних сарадника)

 Критерији  на основу којих се врши бодовање 
кандидата за пријем наставника и стручних сарадника,  
у радни однос у школе су: 

а) радни стаж наставника или стручног сарадника 
стечен у складу са одговарајућом  стручном спремом  
(степен и профил) на пословима траженим конкурсом,

б) чекање на посао, 
ц) интервју.
 

Члан 7.
(Период у којем се врши бодовање наставника и 

стручних сарадника)
(1) При бодовању кандидата за пријем у радни однос 

у школе утврђује се период у којем се врши бодовање 
према критеријима утврђеним  Правилником.

(2) Период бодовања је период од дана стицања 
одговарајуће стручне спреме (степена и профила) 
тражене конкурсом до дана објављивања конкурса у 
дневним новинама.

(3) У период за који се врши бодовање утврђен 
у ставу (2) овог члана бодује се радни стаж стечен 
на пословима наставника или стручног сарадника 
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на пословима траженим конкурсом, од дана стицања 
одговарајуће стручне спреме (степена и профила) до дана 
објављивања конкурса у дневним новинама. Преостали 
временски период од дана стицања одговарајуће стручне 
спреме тражене конкурсом (степена и профила) до дана 
објављивања конкурса се бодује као вријеме чекања на 
посао у струци.

(4) Под одговарајућом стручном спремом сматра 
се профил и степен стручне спреме или еквивалент 
који је наставним планом и програмом/педагошким 
стандардима прописан за обављање послова и радних 
задатака за радно мјесто за које кандидат подноси 
пријаву/апликацију.

Члан 8.
(Бодовања кандидата за пријем наставника и 

стручних сарадника)
(1) Наставници и стручни сарадници се за сваки 

навршени мјесец радног стажа стеченог у школама, од 
дана стицања одговарајуће стручне спреме (степена 
и профила) тражене  конкурсом до дана објављивања 
конкурса у дневним новинама бодују са по 0,30 
бодова.

(2) Докази о стеченом радном стажу из претходног 
става овог члана су: 

а) увјерење/потврда издата од стране школе,
б) копија радне књижице.

(3) Уколико се подаци из увјерења/потврде издате 
од стране школе о стеченом радном стажу разликују у 
односу на податке из радне књижице, узимају се подаци 
из радне књижице кандидата.

(4) Наставници и стручни сарадници се за сваки 
навршени мјесец чекања на посао, од дана стицања 
одговарајуће стручне спреме (степена и профила) 
тражене конкурсом до дана објављивања конкурса у 
дневним новинама бодују са по 0,20 бодова.

(5) Кандидату који је радио са непуним радним 
временом, непуно радно вријеме се прерачунава у пуно 
радно вријеме. 

(6) У оквиру периода у којем се врши бодовање 
у складу са чланом 7. Правилника наставницима 
и стручним сарадницима се по утврђивању бодова 
остварених по основу радног стажа преостали период 
признаје и бодује као вријеме чекања на посао.

(7) За тачност садржаја увјерења/потврде из 
става (2) и тачност података везаних за прерачунавање 
непуног радног времена у пуно радно вријеме одговара 
директор школе.

          
Члан 9.

(Интервју за наставнике и стручне сараднике)
(1) Интервју за пријем наставника и стручних 

сарадника односи се на теме из области одгоја и 
образовања, а има за циљ процјену професионалних 
карактеристика, исказаних способности и компетенција 
за позицију на коју је кандидат конкурисао.

(2) Наставници и стручни сарадници интервју 
обављају у установама које одреди министар.

(3) По обављеном интервјуу кандидату се издаје 
потврда о оствареном броју бодова која  вриједи двије 
школске године.

(4) Кандидат по основу интервјуа може остварити 
минимално 3, а максимално 9 бодова.

Члан 10.
(Интервју за остале запосленике)

(1) Интервју по конкурсу/огласу за пријем осталих 
запосленика има за циљ процјену професионалних 
карактеристика, исказаних способности и компетенција 
за радно мјесто за које се кандидат пријавио.

(2) Остали запосленици интервју обављају у 
школи у којој су конкурисали, пред комисијом коју 
именује директор школе. 

(3) Кандидат по основу интервјуа може остварити 
минимално 3, а максимално 9 бодова.

Члан 11.
(Органи надлежни за бодовање кандидата и 

провођење интервјуа)
Органи надлежни за бодовање кандидата и 

провођење интервјуа су:
а) Комисија за бодовање наставника и стручних 

сарадника,
б) Комисија за провођење интервјуа за наставнике 

и стручне сараднике,
ц) Комисија за провођење интервјуа за остале 

запосленике.

Члан 12.
(Састав и мандат комисија)

(1) Комисија за бодовање наставника и стручних 
сарадника, коју именује директор школе, састоји се 
од три члана из реда запосленика, од којих је један 
представник синдиката.

(2) Комисија за провођење интервјуа за пријем 
наставника и стручних сарадника, коју именује директор 
Педагошког завода Тузланског кантона, састоји се од 
три члана и једног резервног члана.

(3) Број комисија из става (2) овог члана зависи 
о броју пријављених кандидата и другим околностима 
које би могле бити од утицаја на благовремено окончање 
конкурсне процедуре.

(4) Комисију за провођење интервјуа за пријем 
осталих запосленика, коју именује директор школе, 
чине три члана, и то директор и два члана из реда 
запосленика школе.

(5) Мандат Комисија именованих у складу са овим 
чланом је једна година, са могућношћу продужења 
исте.

(6) Директори школа не могу бити чланови 
комисија из ставова (1) и (2) овог члана.

Члан 13.
(Рад Комисије за бодовање кандидата)

(1) Комисија за бодовање кандидата (у даљем тексу: 
Комисија) врши бодовање кандидата за наставнике и 
стручне сараднике по објављеном конкурсу и утврђује 
бодове у складу са  чланом 7. Правилника.

(2) Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија  
констатује у записник, наводећи разлоге да је пријава 
непотпуна или неблаговремена.

Члан 14.
(Записник о раду Комисије)

(1) О свом раду Комисија за бодовање кандидата 
води записник. 

(2) Записник о раду Комисије води се у свесци 
тврдог повеза и садржи:

а) податке о кандидату (презиме, име једног 
родитеља и име, адреса и контакт телефон),
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б) број бодова које је кандидат остварио у 
складу са  чланом 7. Правилника, посебно 
по сваком од критерија за бодовање  и

ц) укупан број бодова кандидата.
(3) Свеску записника о раду Kомисије чува 

директор школе.
(4) Након утврђивања броја бодова свим кан-

дидатима, Комисија утврђује  ранг листу кандидата по 
предметима који испуњавају услове конкурса/огласа. 

(5) Утврђену  листу, заједно са записником, 
потписују сви чланови Комисије.

(6) Утврђена листа о бодовању кандидата  саставни 
је  дио записника.

Члан 15. 
(Комисија за провођење интервјуа) 

(1) Комисија за провођење интервјуа о свом раду 
води записник посебно за сваког кандидата. 

(2) Записник из претходног става садржи:
а) питања постављена на интервјуу,
б) појединачан број бодова додијељен од сваког 

члана Комисије за провођење интервјуа, 
ц)  укупан збир бодова  додијељен од свих 

чланова Комисије за провођење интервјуа.

Члан 16. 
(Провођење интервјуа) 

(1) Комисија за провођење интервјуа је дужна 
интервју провести у термину утврђеном у тексту 
објављеног конкурса/огласа.

(2) Приликом приступања на интервју кандидат је 
обавезан потписати приступницу интервјуу, те поред 
потписа навести број личне карте.

(3) Кандидат који не приступи интервјуу губи 
право даљег учешћа у конкурсној  процедури.

(4) Сваки члан Комисије за провођење интервјуа 
кандидату може додијелити од минимално 1 до 
максимално 3 бода.

 
Члан 17. 

(Ранг листа кандидата и доношење
одлуке о пријему) 

(1) Након проведеног интервјуа са наставницима 
и стручним сарадницима, Комисија за провођење 
интервјуа је дужна сачинити листу кандидата који су 
приступили интервјуу и број остварених бодова на 
интервјуу.

(2) Листу кандидата из претходног става 
Педагошки завод објављује на својој wеб страници 
и огласној табли одмах по истеку рока за провођење 
интервјуа.

(3) На основу листе кандидата о оствареним 
бодовима по основу радног стажа и чекања на посао и 
на основу листе кандидата о оствареним бодовима на 
интервјуу, школа приступа збрајању остварених бодова 
и утврђује ранг листу кандидата.  

(4) Ранг листу кандидата из претходног става 
школа је дужна истакнути на видном мјесту на улазу 
у школу са назначеним датумом истицања, и држати 
је све до истека рока за подношење приговора/жалбе 
кандидата.

(5) Уколико се до дана утврђеног у ставу (4) овог 
члана не објаве  листе кандидата са оствареним бројем 
бодова на интервјуу, школа је дужна истакнути на 
видном мјесту на улазу у школу  листу са оствареним 
бодовима по основу радног стажа и чекања на посао.

(6) На основу ранг листе утврђене у ставу (4) 
овог члана директор школе доноси одлуку о пријему 

прворангираног кандидата из реда наставника или 
стручног сарадника.

(7) Из реда осталих запосленика директор школе 
доноси одлуку о пријему кандидата који испуњава 
услове конкурса/огласа, са највећим бројем бодова 
остварених на интервјуу.  

(8) Одлуке о пријему кандидата истичу се 
истовремено са ранг листама кандидата на видном 
мјесту на улазу у школу са датумом истицања на 
огласној табли.

Члан 18. 
(Приоритет при запошљавању) 

(1) Ако по ранг листи кандидата, два или више 
кандидата остваре исти број бодова, приликом одабира 
кандидата приоритет  имају кандидати према следећем  
редослиједу:

а)  кандидат на кога се могу примијенити одред-
бе члана 16. Закона о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових породица,

б)  кандидат који има већи просјек оцјена 
остварен током школовања односно студија.

(2) Доказе из става (1) овог члана кандидати 
достављају на захтјев школе.

Члан 19.
(Право увида у конкурсну документацију)
(1) Кандидат има право непосредног увида у 

конкурсну документацију која је искључиво везана за 
радно мјесто-позицију из конкурса/огласа на коју је 
конкурисао.

(2) Комисија за бодовање је дужна на захтјев 
кандидата обезбиједити несметан увид у документацију 
свих кандидата који су конкурисали на то радно мјесто-
позицију.

(3) Право увида има и кандидат чија је пријава 
на конкурс/оглас евидентирана као непотпуна, 
неблаговремена или из других разлога није разматрана 
(неиспуњавање услова конкурса).

(4) Право увида у конкурсну/огласну 
документацију кандидат може остварити само у року 
утврђеном за изјављивање приговора утврђеним  
Правилником.

(5) Са  примједбама уоченим у поступку увида 
у конкурсну/огласну документацију кандидат може 
упознати директора школе, са циљем отклањања 
утврђених недостатака прије доношења одлуке о 
пријему прворангираног кандидата.  

Члан 20. 
(Поступак по приговору)

(1) Кандидат који није задовољан одлуком 
директора о пријему из ставова (6) и (7) члана 17. 
Правилника има право да у року од осам дана од дана 
истицања одлуке о пријему на огласној табли школе или 
на другом видном и погодном мјесту у школи изјави 
приговор/жалбу школском одбору, у писменој форми.

(2) Школски одбор  је дужан да у року од три дана 
од дана истека рока за изјављивање приговора/жалбе 
донесе одлуку по приговору/жалби.

(3) Одлука школског одбора се доставља свим 
кандидатима о чијим приговорима/жалбама је школски 
одбор одлучивао.

(4) Одлука школског одбора је коначна.

Члан 21. 
(Закључење уговора о раду)

(1) Школа је дужна закључити уговор о раду са 
изабраним кандидатом по коначности Одлуке о избору 
кандидата.
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(2) Уколико изабрани кандидат одустане од 
закључивања уговора, о чему је дужан дати писмену 
изјаву, директор школе позива следећег кандидата са 
коначне ранг листе.

(3) Поступак се понавља све док кандидат са 
коначне ранг листе не прихвати закључивање уговора 
о раду. 

(4) Кандидат који је стекао право на закључивање 
уговора о раду на основу расписаног конкурса/огласа 
обавезан је да најкасније у року од пет дана достави 
следеће документе: диплому, увјерење о положеном 
стручном испиту, радну књижицу, љекарско увјерење, 
увјерење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, потписану изјаву да нема сметњи за обављање 
послова из члана 73. Закона о основном одгоју и 
образовању односно члана 108. Закона о средњем 
образовању и одгоју у оригиналу или овјереној копији.

Члан 22. 
(Обавеза усклађивања Правилника о раду)
Школа је обавезна ускладити своје опште акте са 

одредбама Правилника, по његовом ступању на снагу.

Члан 23.
(Примјена одредби других аката) 

На питања која нису регулисана Правилником 
примјењиваће се одредбе Закона о основном одгоју 
и образовању, Закона о средњем образовању и 
одгоју, Колективног уговора за дјелатност основног 
образовања у Тузланском кантону, Колективног уговора 
за дјелатност средњег образовања у Тузланском кантону 
и подзаконских аката.

Члан 24.
(Тумачење)

(1) Тумачење одреби Правилника даје министар на 
основу мишљења комисије.

(2) Комисију из претходног става именује ми-
нистар.

Члан 25.
(Престанак примјене ранијег прописа)

Ступањем на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о условима, критеријима и поступку 
запошљавања у јавним установама основног и средњег 
образовања на подручју Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 9/12).

Члан 26.
(Ступање на снагу)

Овај Правилник  ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

 
    Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а                    М И Н И С Т А Р
Федерације Босне и Херцеговине
         ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                                                          
     Министарство образовања,                         Адем Шехидић,  
        науке, културе и спорта                                 проф, с.р.
         Број: 10/1-34-15305/13
       Тузла, 22.7.2013. године 
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Образац 1.

Име (име оца) и презиме кандидата:
Адреса:
Бројеви телефона:

- НАЗИВ ШКОЛЕ: __________________________________________________

ПРЕДМЕТ: Пријава на конкурс за пријем наставника и стручних сарадника

Пријављујем се на конкурс који је расписало Министарство образовања, науке, 
културе и спорта Тузланског кантона за пријем наставника и стручних сарадника у радни 
однос.

У вашој школи се пријављујем на сљедећу позицију:

а)____________________________________________________

Уједно изјављујем, под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су 
све копије које прилажем уз ову пријаву вјерне оригиналу, те да ћу до доношења коначне 
одлуке о избору кандидата бити доступан/на на наведене бројеве телефона сваким 
даном у времену од 8,00 до 21,00 сати, те да ћу се на позив директора одмах одазвати у 
школу ради потписивања изјаве о одустајању или  прихватању радног мјеста на које се 
пријављујем.

                                                                                          Подносилац пријаве:

                                                                            _______________________
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Образац 2.

Име (име оца) и презиме кандидата:
Адреса:
Бројеви телефона:

- НАЗИВ ШКОЛЕ: __________________________________________________

ПРЕДМЕТ: Пријава на конкурс/оглас за пријем осталих запосленика у радни
                       однос

Пријављујем се на конкурс/оглас који је расписало Министарство образовања, науке, 
културе и спорта Тузланског кантона за пријем осталих запосленика у радни однос.

У вашој школи се пријављујем на сљедећу позицију:

а)____________________________________________________

Уједно изјављујем, под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су 
све копије које прилажем уз ову пријаву вјерне оригиналу, те да ћу до доношења коначне 
одлуке о избору кандидата бити доступан/на на наведене бојеве телефона сваким 
даном у времену од 8,00 до 21,00 сати, те да ћу се на позив директора одмах одазвати у 
школу ради потписивања изјаве о одустајању или  прихватању радног мјеста на које се 
пријављујем.

                                                                                           Подносилац пријаве:

                                                               _______________________
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426
На основу члана 20 став (1) Закона о средњем 

образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, број:17/11), а у вези са захтјевом Приватне 
установе “Центар за образовање и обуку  одраслих 
техничке струке” Живинице, број: 08/13 од 12.07.2013. 
године и члана 200. Закона о управном поступку 
(„Службене новине ФБиХ“, бр. 2/98 и 48/99), 
Министарство образовања, науке, културе и спорта 
Тузланског кантона, доноси:

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о упису Приватне установе “Центар за образовање 

и обуку  одраслих техничке струке ” Живинице
у Регистар средњих школа 

I
Утврђује  се да Приватна установа “Центар за 

образовање и обуку  одраслих техничке струке ” 
Живинице, испуњава услове за примјену наставних 
планова и програма за стручна звања и занимања из 
сљедећих струка, и то:

1. Машинска струка, за занимања: 
металостругар, алатничар, ковач, бравар, заваривач, 
лимар, аутолимар, инсталатер централног гријања, 
плински и водоинсталатер, аутомеханичар и 
механичар шинских возила, стручна звања: 
машински техничар, машински техничар енергетике, 
машински техничар за компјутерско пројектовање, 
V степен стручне спреме: мајстор аутомеханичар, 
мајстор заваривач, мајстор металостругар и мајстор 
бравар;

2. Рударска струка, за занимања: рудар 
подземне експлоатације, руковалац рударске 
механизације површинског копа, руковалац јамске 
механизације и механичар рударских машина, 
стручно звање: рударски техничар, V степен стручне 
спреме: мајстор рудар, мајстор за рударске машине;

3. Грађевинска струка, за занимања: зидар-
фасадер-изолатер, тесар-паркетар, армирач-
бетонирац, керамичар-терацер-подополагач, 
каменорезац, за стручна звања:, грађевински 
техничар и геодетски техничар (геометар); стручна 
звања по ЕУ ВЕТ, архитектонски техничар, 
грађевински техничар, геодетски техничар 
(геометар); по ЕУ ВЕТ програму за занимање: 
армирач-бетонирац, керамичар-терацер, молер-
фарбар-собосликар, тесар-кровопокривач, 
зидар-фасадер-изолатер; по Програму стручног 
оспособљавања за: зидар, тесар, изолатер, 
керамичар, армирач и молер;

4. Саобраћајна струка, за занимања: возач 
моторних возила, руковалац грађевинских 
и претоварних машина, аутоелектричар и 
аутолакирер, за стручно звање: техничар друмског 
саобраћаја;

5. Дрвопрерађивачка струка, за занимања: 
столар, машински обликовач дрвета, лакирер дрвета 
и тапетар (произвођач меких дијелова намјештаја), 
стручно звање: техничар финалне прераде дрвета;

6. Електро струка, за занимање: 
електроенергетичар, електромеханичар и електро-
инсталатер, стручно звање: електротехничар 
енергетике; V степен стручне спреме: мајстор 
електроенергетичар; 

7. Графичка струка, за стручна звања: 
графички техничар израде штампарске форме, 
графички техничар штампе и тиска, графички 
техничар репрофотографије и кемиграфије и 
графички техничар графичке дораде;

8. Текстилна струка, за занимање: 
конфекционар текстила-кројач; по ЕУ ВЕТ  
програму за стручно звање: текстилни техничар;

9. Шумарска струка, за звања по ЕУ 
ВЕТ програму; шумарски техничар, техничар 
хортикултуре, еколошки техничар; по ЕУ ВЕТ 
програму за занимање: расадничар, чувар шума 
и ловишта (лугар), руковалац механизацијом у 
шумарству;

10. Туристичко-угоститељска струка, за стручно 
звање: по ЕУ ВЕТ програму туристички техничар 
и угоститељски техничар; по ЕУ ВЕТ програму за 
занимање: конобар, кухар, посластичар;

11. Пољопривредно-прехрамбена струка, за 
стручно звање: по ЕУ ВЕТ програму пољопривредни 
техничар и прехрамбени техничар; по ЕУ ВЕТ 
програму за занимање: цвјећар-вртлар, месар, 
пекар, прехрамбени прерађивач, прерађивач 
млијека, воћар-виноградар-винар; 

12. Економска струка, за стручно звање: по ЕУ 
ВЕТ програму економски техничар (финансијско-
рачуноводствени смјер), економски техничар 
(комерцијални смјер) и пословно правни техничар; 
по ЕУ ВЕТ програму за занимање: пословни 
секретар и трговац;

13. Ветеринарска струка, за стручно звање по 
ЕУ ВЕТ програму ветеринарски техничар; по ЕУ 
ВЕТ Програму за занимање: фармер;

14. Стручна школа услужних дјелатности, за 
занимање: фризер-власуљар, козметичар, педикер-
маникер, по ЕУ ВЕТ програму стручно звање: 
козметички техничар; по ЕУ ВЕТ програму за 
занимање: обућар;

15. Курсеви и усавршавања из информатике, 
енглеског језика и њемачког језика.

II
Приватна  установа “Центар за образовање и 

обуку  одраслих техничке струке ” Живинице уписана 
је у Регистар  средњих школа  Тузланског кантона  под 
редним бројем 37, на страни 37.

Рјешење о упису Приватне установе “Центар 
за образовање и обуку  одраслих техничке струке ” 
Живинице биће  објављено  у “Службеним новинама 
Тузланског кантона”.

    Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а                    М И Н И С Т А Р
Федерације Босне и Херцеговине
         ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                                                          
     Министарство образовања,                         Адем Шехидић,  
        науке, културе и спорта                                 проф, с.р.
       Број: 10/1-38-018210-1/13
        Тузла, 19.7.2013. године 

427
На основу чланова 8. и  23. Закона о 

министарствима и другим органима управе 
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона“, бр.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11), 
Министарство образовања, науке, културе и спорта 
Тузланског кантона, објављује
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И  З  М  Ј  Е  Н  Е   И   Д  О  П  У  Н  Е  
У   С  П  И  С  К  У 

средњих школа уписаних у Регистар средњих 
школа

I
У Списку средњих школа уписаних у Регистар 

средњих школа („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 и 8/13), иза тачке 34. 
додаје се нова тачка 35., која гласи:

„Приватана установа „Центар за образовање и 
обуку  одраслих техничке струке“ Живинице, уписана  
је у Регистар средњих школа Тузланског кантона под 
редним бројем 37, на страни 37.

Приватна установа “Центар за образовање и обуку  
одраслих техничке струке ” Живинице, испуњава услове 
за примјену наставних планова и програма за стручна 
звања и занимања из следећих струка, и то:

1. Машинска струка, за занимања: 
металостругар, алатничар, ковач, бравар, заваривач, 
лимар, аутолимар, инсталатер централног гријања, 
плински и водоинсталатер, аутомеханичар и 
механичар шинских возила, стручна звања: 
машински техничар, машински техничар енергетике, 
машински техничар за компјутерско пројектовање, 
V степен стручне спреме: мајстор аутомеханичар, 
мајстор заваривач, мајстор металостругар и мајстор 
бравар;

2. Рударска струка, за занимања: рудар 
подземне експлоатације, руковалац рударске 
механизације површинског копа, руковалац јамске 
механизације и механичар рударских машина, 
стручно звање: рударски техничар, V степен стручне 
спреме: мајстор рудар, мајстор за рударске машине;

3. Грађевинска струка, за занимања: зидар-
фасадер-изолатер, тесар-паркетар, армирач-
бетонирац, керамичар-терацер-подополагач, ка-
менорезац, за стручна звања:, грађевински техничар 
и геодетски техничар (геометар); стручна звања 
по ЕУ ВЕТ, архитектонски техничар, грађевински 
техничар, геодетски техничар (геометар); по ЕУ 
ВЕТ програму за занимање: армирач-бетонирац, 
керамичар-терацер, молер-фарбар-собосликар, 
тесар-кровопокривач, зидар-фасадер-изолатер; по 
Програму стручног оспособљавања за: зидар, тесар, 
изолатер, керамичар, армирач и молер;

4. Саобраћајна струка, за занимања: возач 
моторних возила, руковалац грађевинских 
и претоварних машина, аутоелектричар и 
аутолакирер, за стручно звање: техничар друмског 
саобраћаја;

5. Дрвопрерађивачка струка, за занимања: 
столар, машински обликовач дрвета, лакирер дрвета 
и тапетар (произвођач меких дијелова намјештаја), 
стручно звање: техничар финалне прераде дрвета;

6. Електро струка, за занимање: 
електроенергетичар, електромеханичар и 
електроинсталатер, стручно звање: електротехничар 
енергетике; V степен стручне спреме: мајстор 
електроенергетичар;

7. Графичка струка, за стручна звања: 
графички техничар израде штампарске форме, 
графички техничар штампе и тиска, графички 
техничар репрофотографије и кемиграфије и 
графички техничар графичке дораде;

8. Текстилна струка, за занимање: 
конфекционар текстила-кројач; по ЕУ ВЕТ  
програму за стручно звање: текстилни техничар;

9. Шумарска струка, за звања по ЕУ 
ВЕТ програму; шумарски техничар, техничар 
хортикултуре, еколошки техничар; по ЕУ ВЕТ 
програму за занимање: расадничар, чувар шума 
и ловишта(лугар), руковалац механизацијом у 
шумарству;

10. Туристичко-угоститељска струка, за стручно 
звање: по ЕУ ВЕТ програму туристички техничар 
и угоститељски техничар; по ЕУ ВЕТ програму за 
занимање: конобар, кухар, посластичар;

11. Пољопривредно-прехрамбена струка, за 
стручно звање: по ЕУ ВЕТ програму пољопривредни 
техничар и прехрамбени техничар; по ЕУ ВЕТ 
програму за занимање: цвјећар-вртлар, месар, 
пекар, прехрамбени прерађивач, прерађивач 
млијека, воћар-виноградар-винар; 

12. Економска струка, за стручно звање: по ЕУ 
ВЕТ програму економски техничар (финансијско-
рачуноводствени смјер), економски техничар 
(комерцијални смјер) и пословно правни техничар; 
по ЕУ ВЕТ програму за занимање: пословни 
секретар и трговац;

13. Ветеринарска струка, за стручно звање по 
ЕУ ВЕТ програму ветеринарски техничар; по ЕУ 
ВЕТ Програму за занимање: фармер;

14. Стручна школа услужних дјелатности, за 
занимање: фризер-власуљар, козметичар, педикер-
маникер, по ЕУ ВЕТ програму стручно звање: 
козметички техничар; по ЕУ ВЕТ програму за 
занимање: обућар;

15. Курсеви и усавршавања из информатике, 
енглеског језика и њемачког језика.

II
Ова измјена објавиће се у “Службеним новинама 

Тузланског кантона”.
 

    Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а                    М И Н И С Т А Р
Федерације Босне и Херцеговине
         ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                                                          
     Министарство образовања,                         Адем Шехидић,  
        науке, културе и спорта                                 проф, с.р.
      Број: 10/1-38-018210-2/13
       Тузла, 22.7.2013. године 
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годину, број: 02/1-14-012171-3/13 од 22.07.2013. 
године

405. Одлука о утврђивању услова, критерија и поступка 
за расподјелу средстава са потрошачке јединице 
11010020 – Помоћ вјерским заједницама, број: 
02/1-14-15815/13 од 22.07.2013. године
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угрожених“, број: 02/1-14-13703/13 од 22.07.2013. 
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407. Одлука о утврђивању програма, услова, критерија 
и поступака за расподјелу средстава  Буџета 
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првог циклуса/додипломског студија по основу 
материјалног положаја и социјалног статуса, број: 
02/1-14-12388-3/13 од 22.07.2013. године

409. Одлука о утврђивању  услова, критерија и поступка 
за додјелу кредита редовним студентима првог 
циклуса/додипломског студија који су остварили 
натпросјечан успјех, број: 02/1-14-12388-4/13 од 
22.07.2013. године

410. Одлука о  измјенама и допунама Одлуке о додјели 
концесије за експлоатацију техничког грађевинског 
камена, број: 02/1-18-15814/13 од 22.07.2013. 
године

411. Одлука о додјели концесије за коришћење воде 
из властитог бунара, који се налази у склопу 
Бензинске станице у Малинама, за потребе 
„ЗОВКО ОИЛ“ д.о.о. Жепче, број: 02/1-25-1498-
1/12 од 22.07.2013. године

412. Одлука, број: 02/1-14-15531/13 од 22.07.2013. 
године

413. Одлука о давању сагласности, број: 02/1-34-
15885/13 од 30.07.2013. године

414. Одлука о одобравању средстава са позиције „Текућа 
резерва“, потрошачка јединица 11050001, број: 
02/1-14-15001/13 од 15.07.2013. године

415. Одлука о одобравању средстава са позиције „Текућа 
резерва“, потрошачка јединица 11050001, број: 
02/1-14-15003/13 од 15.07.2013. године

416. Одлука о одобравању средстава са позиције „Текућа 
резерва“, потрошачка јединица 11050001, број: 
02/1-14-15921/13 од 30.07.2013. године

417. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2013. годину, број: 
02/1-14-14730-1/13 од 15.07.2013. године

418. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2013. годину, број: 
02/1-14-14730-2/13 од 15.07.2013. године

419. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2013. годину, број: 
02/1-14-14451-1/13 од 15.07.2013. године

420. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2013. годину, број: 
02/1-14-14451-2/13 од 15.07.2013. године

421. Рјешење о именовању предсједника и чланова 
Комисије за вођење другостепеног дисциплинског 
поступка за намјештенике, број: 02/1-34-14781/13 
од 15.07.2013. године

422. Рјешење о именовању члана Управног одбора Јавне 
установе Специјална библиотека „Бехрам-бег“ 
Тузла, број: 02/1-38-007384-5/13 од 22.07.2013. 
године

423. Рјешење о разрјешењу члана и именовању 
предсједника Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Лукавац Град“ Лукавац, број: 02/1-38-16075/13 од 
30.07.2013. године

424. Рјешење, број: 02/1-34-18710/13 од 24.07.2013. 
године

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, 
КУЛТУРЕ И СПОРТА

425. Правилник о пријему запосленика у радни однос у 
јавне установе основног и средњег образовања на 
подручју Тузланског кантона, број: 

         10/1-34-15305/13 од 22.07.2013. године
426. Рјешење о упису Приватне установе „Центар за 

образовање и обуку одраслих техничке струке“ 
Живинице у Регистар средњих школа, број: 

         10/1-38-018210-1/13 од 19.07.2013. године
427. Измјене и допуне у Списку средњих школа 

уписаних у Регистар средњих школа, број:
         10/1-38-018210-2/13 од 22.07.2013. године
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ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 
ЗАСТУПНИКА

270. Оглас Опћинског суда у Грачаници о постављењу 
привременог заступника у особи Минка Бегановић 
Пашић, адвокат из Тузле (број: 27 0 П 018376 12 
П) 

271. Оглас Опћинског суда у Калесији о постављењу 
привременог заступника у особи Фадил Мујић, 
адвокат из Калесије (број: 29 0 П 017721 13 П) 

272. Оглас Опћинског суда у Калесији о постављењу 
привременог заступника у особи Енвер 
Пашчановић, адвокат из Калесије (број: 29 0 П 
017642 13 П) 

273. Рјешење Опћинског суда у Живиницама о 
постављењу привременог заступника у особи 
Бектић Златану, адвокату из Живиница (број: 33 0 
П 043862 12 П)

I

I

I

I

Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: Ahmet Smajovi}, dipl. prav. sekretar Skup{tine - 
Telefon 035 / 252-565 - Pretplata: 035 / 252-565, lok. 215 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i 
unaprijed u korist ra~una: Tuzlanska banka d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa Harfo-graf 
d.o.o., Tuzla, Filipa Kqaji}a 22, telefon: 319-500, faks: 319-500, fah: 319-501 - Za {tampariju: Xemal Bijeli}



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

OGLAS O POSTAVLJENJU 
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

O G L A S
Opštinski sud u Gračanici u pravnoj stvari tužioca Huskić 

Džeme, sina Džeme, iz Miričine, koga zastupa punomoćnik Ćosić 
Mirha advokat iz Lukavca ul. Patriotske lige br. 4, protiv tužene 
Huskić Maritze, kćeri Julio Hidalgo Rojas Cont, iz Unterekonigstr 
101, 34117 Kassel, Deutschland, sada nepoznatog boravišta, 
radi razvoda braka v.s. 500,00 KM.

Tuženoj Huskić Maritzi, kćeri Julio Hidalgo Rojas Cont,  -
iz Unterekonigstr 101, 34117 Kassel, Deutschland, 
postavlja se privremeni zastupnik Minka Beganović 
Pašić advokat iz Tuzle, po osnovu člana  296. stav 1. i 2. 
tačka 4. Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne 
i Hercegovine (ZPP FBiH), pošto je tuženoj nepoznato 
boravište i nema punomoćnika a redovan postupak oko 
postavljanja zakonskog zastupnika trajao bi dugo tako 
da bi za stranke mogle nastupiti štetne posljedice.
Privremeni  zastupnik zastupat će tuženu u postupku  -
sve dok se tužena ili njen  punomoćnik ne pojavi pred 
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti 
sud da je postavio staratelja (član 297. ZPP FBiH). 
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Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Halilović, u 
pravnoj stvari Isabegović Ismeta  sin Alibega iz Donjih Rainaca, 
općina Kalesija, zastupan po punomoćniku Mehanović Salihu,  
protiv tuženih Isabegović Miralema sin Zije iz Gornjih Rainaca, 
općina Kalesija, Brkić Husejna sin Mušira iz Donjih Rainaca, 
općina Kalesija, Isabegović Avde sin Eseda, zv. „Mire“ iz Gornjih 
Rainaca, općina Kalesija i protiv tuženih sada nepoznatog mjesta 
boravka H.Mehmedović (H.Salih) Husejna iz Gornje Tuzle, 
općina Tuzla, H.Mehmedović (Husejn) Nurage iz Gornje Tuzle, 
općina Tuzla, H.Mehmedović (Husejn) Sadete iz Gornje Tuzle, 
H.Mehmedović (Husejn) Fikrete iz Gornje Tuzle, općina Tuzla, 
Filipović Mitra iz Tupkovića, općina Živinice, Vilić (Smail) Fadile iz 
Rainaca, općina Kalesija i Bosanske industrijalne banke d.d. Tuzla, 
radi Utvrđenja i uknjižbe, dana 22. 07. 2013. godine, donio je

O  G   L  A  S
 O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
 
Rješenjem ovog suda  broj 29 0 P 017721 13 P od 22. 07. 

2013.  godine, a na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP tuženim 
H.Mehmedović (H.Salih) Husejna iz Gornje Tuzle, općina Tuzla, 
H.Mehmedović (Husejn) Nurage iz Gornje Tuzle, općina Tuzla, 
H.Mehmedović (Husejn) Sadete iz Gornje Tuzle, H.Mehmedović 
(Husejn) Fikrete iz Gornje Tuzle, općina Tuzla, Filipović Mitra 
iz Tupkovića, općina Živinice, Vilić (Smail) Fadile iz Rainaca, 

općina Kalesija i Bosanske industrijalne banke d.d. Tuzla, sada 
nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se privremeni zastupnik 
Mujić Fadil advokat iz Kalesije.

 
Tim rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik 

zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi 
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da 
je tuženim postavio staratelja.

271

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u 
pravnoj stvari tužitelja Džafić rođ. Smajić Elmedine iz Sapne, 
zastupana po punomoćniku Mehinagić Jasminki advokatu iz 
Kalesije, protiv tuženog Džafić Selvera, Merian str. 16, 83022 
Rosenheim, Njemačka, sada nepoznatog boravišta, radi Razvoda 
braka, dana 25. 07. 2013. godine, donosi  sljedeći

 
 O  G   L  A  S

 O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
 
Rješenjem ovog suda  broj 29 0 P 017642 13 P  od 25. 07. 

2013.  godine, a na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP, tuženom 
Džafić Selveru, na adresi Merian str. 16, 83022 Rosenheim, 
Njemačka, sada nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni  
zastupnik Paščanović Enver advokat iz Kalesije.

 
Tim rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik 

zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov  punomoćnik ne 
pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti 
sud da je tuženom postavio staratelja.

272

Općinski sud u Živinicama, po sudiji Mirjani Kulić, u pravnoj 
stvari tužiteljice Salihović Almase, kći Šefke iz Višće Donje, 
općina Živinice, protiv tuženih Osmana, sin Ibrahima Čivić, Emine 
Brčaninović, rođene Čivić i Jovana sin Jovana Jovanović, radi 
utvrđenja i uknjižbe, v.sp. 400,00 KM dana 04.07.2013. godine 
van ročište, donio je sljedeće

R J E Š E NJ E
Tuženim Čivić Osmanu, sinu Ibrahima, Emini Brčaninović, 

rođenoj Čivić i Jovanu sinu Jovana Jovanović, svi sada nepoznate 
adrese, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Bektić Zlatanu, 
advokatu iz Živinica, koji ima sva prava i dužnosti zakonskog 
zastupnika.

 O b r a z l o ž e nj e

Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 25.05.2012. godine 
protiv tuženih, radi utvrđivanja i uknjižbe.

Kako je boravište tuženih Čivić Osmana, sin Ibrahima, Emine 
Brčaninović, rođene Čivić i Jovana sin Jovana Jovanović sada 
nepoznato tužitelj je predložio da se tuženim koji su nepoznatog 
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boravišta postavi privremeni zastupnik u osobi advokata Bektić 
Zlatana, advokata iz Živinica.

Stoga je sud istim i postavio privremenog zastupnika u osobi 
Bektić Zlatana, advokata iz Živinica, koji će zastupati tužene u 
ovom postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi 
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da 
je postavio staraoca.

S obzirom na naprijed izloženo valjalo je odlučiti kao u izreci 
ovog rješenja, a na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. te čl. 297. 
i 298. Zakona o parničnom postupku FBiH.
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