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606
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 
17.07.2018. године, доноси

О   Д   Л   У   К   У
     о давању сагласности на Одлуку Владе 

Тузланског кантона број: 02/1-27-17220-1/18 од 
03.07.2018. године о прихватању приједлога Јавне 

установе Дирекција регионалних цеста Тузланског 
кантона за финансирање пројеката

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Владе Тузланског 

кантона број: 02/1-27-17220-1/18 од 03.07.2018. године 
о прихватању приједлога Јавне установе Дирекција 
регионалних цеста Тузланског кантона за финансирање 
пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације 
и санације регионалних цеста Тузланског кантона, 
који је достављен као саставни дио акта Дирекције 
регионалних цеста, број: 05-05-06-13/18 од 02.07.2018. 
године.  

Члан 2.
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: 01-02-361-4/18                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 17.07.2018. године

607
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 27. Закона о буџетима у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 
91/15, 102/15, 104/16 и 5/18), на приједлог Владе 

Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 17.07.2018. године, доноси

О   Д   Л   У   К   У
о давању сагласности на Измјене и допуне 
Финансијског плана Завода здравственог 

осигурања Тузланског кантона за 2018. годину

Члан 1.
Даје се сагласност на Измјене и допуне 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 05-0511-1-56-
2/18 од 25.06.2018. године.

Члан 2.
Саставни дио Измјена и допуна Финансијског плана 

Завода здравственог осигурања Тузланског кантона за 
2018. годину су Измјене и допуне Оперативног програма 
здравствене заштите и здравственог осигурања за 2018. 
годину.

Члан 3.
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: 01-02-367-4/18                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 17.07.2018. године
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На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99) и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04) а у вези са чланом 14. став (1) и чланом 
15. став (1) Закона о јавним признањима Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“ број: 
14/15), на приједлог Комисије за избор и именовања 
Скупштине Тузланског кантона, Скупштина Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 31.07.2018. године, 
доноси
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О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЈЕЛИ  ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА

 „ПОВЕЉА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА“

I
Проф.др. Мирсади Хукић додјељује се јавно 

признање „Повеља Тузланског кантона“ за посебан 
допринос у области науке.

II
Уручивање јавног признања из тачке I ове 

одлуке извршиће се на свечаној сједници Скупштине 
Тузланског кантона која ће се одржати поводом Дана 
државности Босне и Херцеговине. 

III
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: 01-02-362-5/18                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 31.07.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 33. став (2) Закона о здравственом осигурању 
(„Службене новине Федерације БиХ“ бр. 30/97, 7/02, 
70/08 и 48/11) на усаглашени приједлог Министарства 
здравства Тузланског кантона и Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона, Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 26.06.2018. године, 
д о н о с и

У Р Е Д Б У
о обиму, начину и поступку остваривања права 

на ортопедска и друга помагала која се могу 
прописивати у оквиру обавезног здравственог 

осигурања

Члан 1.
Уредбом о обиму, начину и поступку остваривања 

права на ортопедска и друга помагала која се могу 
прописивати у оквиру обавезног здравственог 
осигурања утврђује се обим, начин и поступак 
остваривања права на ортопедска и друга помагала из 
Јединствене листе ортопедских и других помагала.

Члан 2.
(1) Јединствену листу ортопедских и других 

помагала (у даљем тексту: Листа) која се могу 
прописивати у оквиру обавезног здравственог 
осигурања, на усаглашени приједлог Министарства 
здравства Тузланског кантона и Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона (у даљем тексту: Завод) 
доноси Влада Тузланског кантона.

(2) Истом се утврђује врста помогала, индикације, 
рокови коришћења, висина учешћа Завода за свако 
помагало, потребна медицинска документација за 
прописивање помагала.

(3) Индикацијe за помагала могу бити: медицинска 
дијагноза утврђена у складу са Међународном 

класификацијом болести (у даљем тексту: МКБ), 
антропометријске и друге карактеристике осигураног 
лица на основу којих се утврђује потреба за помагалом 
као и други услови од значаја за коришћење помагала.

(4) Завод једном годишње врши евалуацију 
Листе, те доставља исту надлежним органима на даљи 
поступак.

(5) Под евалуацијом из става (4) овог члана 
подразумијева се усаглашавање врсте помагала са Листе 
са потребама осигураних лица, промјена индикација 
и усаглашавањем учешћа Завода у односу на цијене 
помагала на тржишту. 

Члан 3.
Помагала са Листе, која се обезбјеђују осигураним 

лицима из средстава обавезног здравственог осигурања, 
морају испуњавати услове утврђене Правилником о 
медицинским средствима („Службени гласник БиХ“, број: 
4/10) и бити уписана у регистар медицинских средстава 
Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ.

Члан 4.
(1) Уколико осигурано лице стекне право на 

помагало са Листе на терет средстава Федералног 
фонда солидарности, тада то право не може остварити 
на терет средстава Завода.

(2) Изузетно, Листом се могу утврдити помагала 
чију набавку заједнички финансирају Федерални фонд 
солидарности и Завод.

Члан 5.
(1) Осигурана лица, поред права на коришћење 

помагала са Листе, имају право и на остала ортопедска 
помагала утврђена на Листи ортопедских помагала која 
се могу прописивати у оквиру обавезног здравственог 
осигурања сагласно Одлуци о утврђивању основног 
пакета здравствених права. 

(2) Права из става (1) овог члана осигурана лица 
оствариће након доношења Одлуке којом ће се Листа 
ускладити са Листом која је саставни дио Одлуке 
о утврђивању основног пакета здравствених права, 
Упутства о начину и коришћењу ортопедских и других 
помагaла за чије доношење је надлежан федерални 
министар здравства и након што се испуне услови 
прописани тачкама XIV и XVI Одлуке о утврђивању 
основног пакета здравствених права.

Члан 6.
(1) Приједлог за помагало са Листе, у зависности 

од медицинске индикације и врсте помагала прописује 
изабрани доктор или доктор специјалиста одговарајуће 
специјалности из уговорне здравствене установе 
(у даљем тексту: овлашћени доктор), уз сагласност 
конзилијума доктора одговарајуће специјалности из ЈЗУ 
УКЦ Тузла, односно из надлежне болничке здравствене 
установе у случајевима утврђеним Листом помагала.

(2) Овлашћење за прописивање приједлога за 
набавку/израду помагала даје директор Завода.

(3) Овлашћени доктор издаје приједлог за набавку/
израду помагала на основу медицинских индикација и 
рокова коришћења утврђених у Листи помагала.

Члан 7.
(1) Приједлог из члана 6. став (1) ове Уредбе издаје 

се на посебном обрасцу, Потврди о потреби ортопедског 
и другог помагала (у даљем тексту: Потврда) који 
овлашћени доктор издаје у два примјерка.

(2) Овлашћени доктор је обавезан попунити све 
податке у дијелу Потврде који исти попуњава, уписати 
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додијељену личну шифру, ставити свој факсимил, 
потпис и овјерити печатом здравствене установе.

(3) Само Потврда издата од овлашћеног доктора 
и попуњена у складу са ставом (2) овог члана може се 
реализовати на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања.

(4) Обрасце Потврде из става (1) овог члана 
обезбјеђује Завод и дистрибуира их уговорним 
здравственим установама.

Члан 8.
(1) Помагала која се издају на мјесечном нивоу 

предлажу се на обрасцу Потврде бр. 1.
(2) Изузетно од претходног става, овлашћени 

доктор има право да осигураном лицу предложи 
помагало из става (1) овог члана на период од највише 
90 дана, и то издајући три обрасца Потврде бр. 1 на 
којем ће назначити за који се мјесец односи приједлог 
за помагало, али под условом да се право не остварује 
први пут.

(3) Реализација обрасца Потврде бр. 1, у случају 
из става (2) овог члана, врши се у мјесецу на који се 
иста односи.

(4) У случају предлагања помагала на период од 
90 дана, овлашћени доктор је дужан евидентирати у 
здравствени картон предложена помагала и мјесеце за 
које се иста односе.

(5) У периоду од 7 дана прије истека периода 
од три мјесеца осигурано лице може поднијети нови 
приједлог овлашћеног љекара за предметна помагала, 
ради утврђивањa права за наредна три мјесеца.

Члан 9.
Остала помагала из Листе која нису наведена у 

ставу (1) члана 8. издају се на обрасцу Потврде бр. 2.

Члан 10.
(1) Обрасци Потврде састоје се од четири дијела:
a) први дио који попуњава овлашћени доктор;
б) други дио који попуњава пословница Завода 

надлежна према мјесту пребивалишта осигураног лица 
(у даљем тексту: пословница);

ц) трећи дио који попуњава установа за израду/
набавку помагала;

д) четврти дио представља изјаву осигураног 
лица или другог овлашћеног лица о пријему помагала.

(2) Сви елементи обрасца Потврде морају бити 
попуњени у складу са траженим подацима, јер се у 
супротном Потврда не може реализовати.

Члан 11.
(1) На обрасцу Потврде се предлаже једно 

помагало.
(2) Изузетно од претходног става, на једном 

обрасцу Потврде може се предложити више помагала 
уколико је употреба једног помагала немогућа без 
другог помагала и постоји медицинска индикација за 
то:

a) естетска протеза за дојку и грудњак уз естетску 
протезу за дојку;

б) гуме за инвалидска колица, акумулатор 
за електромоторна инвалидска колица и пуњач за 
акумулатор за електромоторна инвалидска колица;

ц) систем за уградњу код операција hydrocepha-
lusa (дистални и проксимални) и валвула стандардна – 
неурохируршка.

д) два ортодонтска мобилна апарата за једну 
вилицу у случајевима кад се прописују за горњу и доњу 
вилицу.

Члан 12.
(1) Осигураном лицу које се налази на болничком 

лијечењу, здравствена установа обавезна је осигурати 
потребна помагала и потрошни материјал неопходан 
у процесу лијечења до отпуста из болнице, а која су 
утврђена Листом.

(2) Овлашћени доктор у надлежној болничкој 
уговорној здравственој установи по уградњи помагала 
са Листе, у року од 7 дана од оперативног захвата, 
службеним путем доставља прописано помагало на 
обрасцу Потврде бр. 2 на овјеру пословници.

(3) Уз образац Потврде бр. 2 доставља се и доказ 
о извршеном оперативном захвату или отпусно писмо 
из којег произилази уградња предложеног помагала са 
Листе.

(4) По завршеном поступку овјере, један 
примјерак овјерене Потврде бр. 2 се враћа надлежној 
болничкој уговорној здравственој установи ради 
фактурисања трошкова.

(5) Изузетно од става (1) овог члана, изузимају 
се помагала односно медицинска средства која се 
осигураним лицима обезбјеђују у оквиру најсложенијих 
приоритетних облика здравствене заштите из одређених 
специјалистичких дјелатности и која се финансирају из 
средстава фонда федералне солидарности.

(6) Овлашћени доктор специјалиста у надлежној 
болничкој уговорној здравственој установи обавезан 
је прије отпуста са болничког лијечења осигураном 
лицу, према медицинским индикацијама, прописати 
потребна помагала која ће користити по изласку из 
болничке уговорне здравствене установе.

Члан 13.
(1) Образац Потврде осигурано лице предаје у 

надлежној пословници здравственог осигурања према 
мјесту пребивалишта осигураног лица. 

(2) Приједлог за помагало на обрасцу Потврде 
сматра се захтјевом у смислу остваривања права на 
помагало и о истом се одлучује у складу са одредбама 
Закона о управном поступку.

(3) Овјеру обрасца Потврде бр. 1 пословница 
рјешава по скраћеном поступку непосредно при предаји 
обрасца Потврде.

(4) Одобравање помагала на обрасцу Потврде бр. 
2 рјешава се у редовном управном поступку  у року од 
30 дана од дана предавања у пословници.

Члан 14.
(1) Образац Потврде бр. 1 се предаје на овјеру 

у року од 10 дана од дана издавања од овлашћеног 
доктора, у супротном исти се неће моћи овјерити и 
реализовати.

(2) Образац Потврде бр. 2, се предаје на овјеру 
у року од 60 дана од дана издавања од овлашћеног 
доктора, у супротном исти се неће моћи овјерити и 
реализовати.

Члан 15.
(1) Један примјерак овјерене Потврде уручује 

се осигураном лицу, а један примјерак задржава 
пословница уз копију медицинске документације.

(2) Осигурано лице свој примјерак Потврде 
предаје правном односно физичком лицу које се бави 
испоруком/израдом помагала.

(3) Правно односно физичко лице које се бави 
испоруком/израдом помагала, након израде, односно 
уручивања помагала,  попуњава трећи дио потврде са 
свим потребним елементима.
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(4) Осигурано лице или друго овлашћено лице, 
пријем помагала потврђује у четвртом дијелу Потврде 
својим потписом и датумом пријема.

(5) Након испоруке помагала осигураном лицу, 
правно односно физичко лице које се бави испоруком/
израдом помагала, попуњену Потврду са рачуном за 
издато помагало доставља Заводу на плаћање.

Члан 16.
(1) Реализацију Потврде бр. 2, осигурано лице 

дужно је извршити у року од 90 дана од дана овјере 
Потврде у пословници.

(2) Потврда бр. 2 након протека рока из става (1) 
овог члана не може се реализовати.

(3) Ако осигурано лице не набави или не наручи 
помагало у прописаном року из става (1) овог члана или 
овјерену Потврду не може искористити из било којег 
разлога (нпр. губитак, оштећење, неупотребљивост и 
сл.) обавезан је обавијестити Завод да није остварио 
право на прописано помагало.

(4) У случајевима из става (3) овог члана Потврда 
се поништава.

(5) Уколико и даље постоји потреба за помагалом, 
а овјерена Потврда није реализована у утврђеном року, 
осигурано лице се обраћа овлашћеном доктору за 
утврђивање потребе на новој Потврди.

Члан 17.
(1) Осигураном лицу, помагала утврђена Листом 

помагала обезбјеђују се након истека рока коришћења.
(2) Рокови коришћења помагала рачунају се од 

уручивања овјерене Потврде осигураном лицу.
(3) Ако је неопходно да се помагало изради по 

мјери, а израда траје дуже времена, израда се може 
одобрити и прије истека рока коришћења на онолико 
времена колико се предвиђа да ће трајати израда 
помагала, али не дуже од 60 дана прије истека рока. 
Ову околност утврђује и образлаже овлашћени доктор 
приликом издавања Потврде.

Члан 18.
(1) Овлашћени љекар који је прописао помагало, 

за помагала за које је то предвиђено Листом, врши 
провјеру функционалности и контроле издатог/
израђеног помагала у року од 15 дана од дана уручења/
израде помагала осигураном лицу, потврђивањем да 
је испоручено/израђено помагало одговарајуће и да је 
осигураном лицу издато односно израђено помагало 
сагласно утврђеној потреби на обрасцу Потврде.

(2) Потврђивање се врши на обрасцу Потврде о 
извршеној контроли ортопедског и другог помагала.

(3) Издату Потврду о извршеној контроли 
ортопедског и другог помагала осигурано лице враћа 
правном односно физичком лицу код којег је извршена 
набавка односно израда помагала.

(4) Правно односно физичко лице из претходног 
става је дужно уз осталу документацију при 
фактурисању приложити и Потврду о извршеној 
контроли ортопедског и другог помагала.

(5) Уколико овлашћени доктор утврди да уручено 
односно израђено помагало не одговара помагалу 
који је препоручен, Завод не може учествовати у 
суфинансирању набавке односно израде помагала.

Члан 19.
(1) За одређена помагала, за које је то наведено у 

Листи, утврђује се годишња ревизија права на одређено 
помагало.

(2) Медицинска документација којом се утврђује 
право и која се доставља уз образац Потврде не смије 
бити старија од 6 мјесеци од дана издавањa обрасца 
Потврде.

(3) За помагала за која се врши ревизија права 
у складу са ставом (1) овог члана, осигурана лица 
код којих је здравствено стање такво да се не може 
очекивати било каква промјена здравственог стања 
- трајна стања (урођени недостатак екстремитета, 
урођени деформитети, стање после ампутације 
екстремитета, квадриплегија, параплегија, церебрална 
парализа и слично), помагала се први пут прописују и 
ревидирају на начин прописан овом уредбом, а сваки 
наредни пут прописивање и ревизија се врши без нове 
медицинске документације.

Члан 20.
(1) Осигурано лице дужно је у периоду до истека 

рока коришћења помагала, помагало одржавати и 
поправљати.

(2) Уколико осигурано лице несавјесним 
коришћењем проузрокује оштећење помагала не може 
добити ново помагало прије истека рока који је утврђен 
Листом. 

Члан 21.
(1) Уколико осигурано лице набави и плати 

пуну цијену помагала са важеће Листе, а испуњава 
медицинске индикације за стицање права на учешће 
Завода, има право на поврат дијела средстава у висини 
учешћа Завода, утврђеног за то помагало.

(2) Уз захтјев, осигурано лице прилаже издату а 
нереализовану потврду, медицинску документацију и 
оригинал рачун. 

(3) Потврда не може бити издата након што је 
осигурано лице извршило набавку помагала. 

(4) Уколико је осигурано лице набавило помагало 
у иностранству, поврат трошкова осигураном лицу 
врши се у валути КМ према важећем средњем курсу на 
дан издавања рачуна.

(5) Захтјев за поврат може се доставити у року до 
године дана од дана набавке помагала.

(6) По захтјеву се рјешава у складу са Законом о 
управном поступку.

(7) Рјешења којима се одобрава поврат дијела 
средстава за набавку помагала се евидентирају у веб 
апликацију за ортопедска помагала.

Члан 22.
(1) У случају специфичних медицинских 

индикација осигураном лицу се изузетно може 
одобрити одређено помагало које се не налази на 
Листи, у зависности од његовог здравственог стања и 
обољења, а неопходна су за квалитетнији живот.

(2) Одобрење помагала у случају из става (1) овог 
члана одобрава комисија коју формира Завод. 

(3) Конзилиј љекара специјалиста уговорне 
здравствене установе у којој се лијечи осигурано 
лице дужан је доставити комисији Завода медицинску 
документацију са детаљним образложењем 
специфичности медицинске индикације и приједлог за 
уградњу/набаву помагала у смислу става (1) овог члана.

(4) Надлежна комисија Завода разматра 
оправданост захтјева и доноси одлуку о одобравању 
набавке/израде помагала.

(5) Помагало из става (1) овог члана одобрава се 
на период до најдуже 5 година.
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(6) У суфинансирању набавке помагала која се не 
налазе на Листи, а у вези са ставом (1) овог члана, Завод 
ће учествовати до 50% набавне цијене помагала.

Члан 23.
(1) Овлашћеном доктору за којег се утврди да 

је осигураном лицу прописао помагало супротно 
одредбама ове уредбе, Завод ће привремено одузети 
овлашћење на период до шест мјесеци.

(2) Уколико овлашћени доктор, којем је било 
привремено одузето овлашћење, након добијања 
овлашћења поново настави са издавањем приједлога 
супротно утврђеним медицинским индикацијама 
овлашћење ће му бити одузето трајно.

Члан 24.
Завод има право тражити накнаду штете од 

овлашћеног доктора и здравствене установе у којој је 
запослен, уколико се утврди да је помагало прописано 
супротно одредбама ове уредбе.

Члан 25.
Саставни дио ове уредбе су обрасци Потврде 

бр. 1, Потврде бр. 2 и Потврда о извршеној контроли 
ортопедског и другог помагала.

Члан 26.
Поступци који су започети по одредбама Одлуке 

о обиму права на коришћење ортопедских и других 
помагала, окончаће се по одредбама те Одлуке.

Члан 27.
(1) Ова уредба ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

(2) Даном ступања на снагу ове уредбе, престаје да 
важи Одлука о обиму права на коришћење ортопедских 
и других помагала („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 18/13) и други подзаконски акти који су 
регулисали предметну област.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
            Број: 02/1-37-16561/18                         
        Тузла, 26.06.2018. године
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P O T V R D A   B R O J   1 
O POTREBI IZRADE/NABAVKE ORTOPEDSKOG I DRUGOG POMAGALA 

 

 
Dijagnoza         Šifra bolesti po MKB                  
 
Ovlašteni doktor utvrdio je potrebu za:   

R.br. Naziv pomagala iz Liste ortopedskih i drugih pomagala Količina Šifra pomagala 
1    
2    
3    

 
UtvrĎena potreba za pomagalom odnosi se za mjesec _____ 20 __. godine. 
 
U  ,    20___.godine         
       M.P.  (faksimil i potpis ovlaštenog doktora) 
 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TK POSLOVNICA                                    
 
Broj potvrde:      
 
Na osnovu Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, utvrĎeno je pravo osiguranog lica na: 
 
                                 (šifra pomagala ___________) 
  (naziv ortopedskog pomagala i količina) 
 
uz učešće Zavoda u iznosu do       KM za mjesec ______ 20__. godine
      (upisati iznos brojčano i slovima) 
  
U  ,    20__ .godine  M.P.          _________________           
                                                                                                                   (Šef poslovnice)                           
 
USTANOVA ZA NABAVKU POMAGALA:                                         

Adresa ustanove:       ID broj:                  

Naziv banke:         Broj žiro računa:     
 

R.broj Naziv pomagala Količina 

Jedinična 
cijena u 
KM sa 

PDV-om 

Ukupan 
iznos u KM 

sa 
PDV-om 

Iznos 
učešća  

Zavoda u 
KM 

Iznos 
učešća 

osiguranog 
lica u KM 

1       
2       
3       

 
U _________________,     20     .godine       M.P.                               
                        (ime, prezime i potpis odgovornog lica) 
 

IZJAVA OSIGURANOG/DRUGOG OVLAŠTENOG LICA KOME JE POMAGALO URUČENO 
 
PotvrĎujem prijem pomagala:                                                  
                       (naziv ortopedskog pomagala i količina) 
 
U                         ,    20     .godine                               
                                        (Ime, prezime, broj lične karte i potpis primatelja pomagala) 
 
NAPOMENA:  Ova Potvrda važi 30 dana od dana uručenja osiguranom licu. Realizacija iste vrši se u mjesecu na koji se ista odnosi. 
                       Plaćanje 30 dana od dana prijema računa 
                       Za maloljetne osobe preuzimanje potpisuje roditelj ili staratelj 

Ime i prezime osiguranog lica 
__________________________ 
JMB 
__________________________ 
Adresa osiguranog lica 
__________________________ 
Broj zdravstvene legitimacije 
_________________________ 
 

Naziv zdravstvene ustanove koja propisuje 
pomagalo 
 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Šifra ovlaštenog doktora 
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P O T V R D A   B R O J   2 
O POTREBI IZRADE/NABAVKE ORTOPEDSKOG I DRUGOG POMAGALA 

 

 
Dijagnoza         Šifra bolesti po MKB                  
 
Ovlašteni doktor utvrdio je potrebu za:   

R.br. Naziv pomagala iz Liste ortopedskih i drugih pomagala Količina Šifra pomagala 
1    
2    
3    

       M.P.  ( Faksimil i potpis ovlaštenog doktora ) 
 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TK  -  POSLOVNICA      
Broj potvrde:      
 
Na osnovu Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, utvrĎeno je pravo osiguranog lica na: 
 

        _______ (šifra pomagala ___________) 
    (naziv ortopedskog pomagala i količina) 
 

uz učešće Zavoda u iznosu do          KM. 
               (upisati iznos brojčano i slovima) 
 
_________________   _________________   _________________     PotvrĎujem prijem Potvrde: 
    (Referent zdravstvene zaštite)                    (Šef poslovnice)                          (Direktor) 
                        
 __________________________________ 
U ____ ,    20__ .godine  M.P.            Datum: _______________ 
 
USTANOVA ZA IZRADU/NABAVKU POMAGALA:       ___ 
Adresa ustanove:       ID broj:    ___ 
Naziv banke:         Broj žiro računa:   ___ 
 

R.broj Naziv pomagala Količina 
Jedinična 

cijena u KM 
sa PDV-om 

Ukupan iznos 
u KM sa 
PDV-om 

Iznos učešća  
Zavoda u KM 

Iznos učešća 
osiguranog 
lica u KM 

1       
2       
3       

 
U  ___  ,     20     .godine       M.P.       ___ 
                 (ime, prezime i potpis odgovornog lica) 
 

IZJAVA OSIGURANOG/DRUGOG OVLAŠTENOG LICA KOME JE POMAGALO URUČENO 
 
PotvrĎujem prijem pomagala:                     ___ 
                       ( naziv ortopedskog pomagala i količina ) 
 
U                         ,    20     .godine                 ____ 
               (Ime, prezime, potpis primatelja pomagala i broj LK) 
 
NAPOMENA: Ova Potvrda važi 90 dana od dana ovjere od strane Zavoda. 
           Plaćanje je 30 dana od dana prijema računa. 
                      Za maloljetna lica preuzimanje potvrĎuju i potpisuju roditelji ili stratelji. 

Ime i prezime osiguranog lica 
__________________________ 
JMB 
__________________________ 
Adresa osiguranog lica 
__________________________ 
Broj zdravstvene legitimacije 
_________________________ 
 

Naziv zdravstvene ustanove koja propisuje 
pomagalo 
 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Šifra ovlaštenog doktora 
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_________________________ 
   (naziv zdravstvene ustanove) 
 
Broj: 
 
 
 

 
POTVRDA 

O IZVRŠENOJ KONTROLI ORTOPEDSKOG I DRUGOG POMAGALA 
 
 
Na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica _______________________________ 
(ime i prezime) iz ________________ (općina) rođenog/e _____________________ (datum 
rođenja) kao ovlašteni ljekar za utvrđivanje potrebe za ortopedskim i drugim pomagalom, 
potvrđujem da sam izvršio provjeru funkcionalnosti i kontrole izdatog/izrađenog pomagala u 
roku od 15 dana od dana uručenja/izrade pomagala i utvrdio sljedeće (zaokružiti 
odgovarajuće): 
 
 

 da je isporučeno/izrađeno pomagalo odgovarajuće i da je osiguranom licu izdato 
odnosno izrađeno pomagalo saglasno utvrđenoj potrebi na obrascu Potvrde. 

 
  da je osiguranom licu suprotno utvrđenoj potrebi izrađeno odnosno isporučeno drugo 

pomagalo i to ______________________  
(upisati naziv pomagala) 

 
 
 
 
 
 
 
_____________    MP                     _________________________ 
      (mjesto i datum)                       (potpis i faksimil ovlaštenog ljekara) 
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610
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 
1. став 3. Уредбе о утврђивању властитих прихода 
и начина и рокова расподјеле (“Службене новине 
Федерације БиХ”, бр. 11/07 и 73/07), на приједлог 
Министарства финансија, Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 10.07.2018. године, доноси

У  Р  Е  Д  Б  У
о допунама Уредбе о врсти властитих прихода и 

начина и рокова расподјеле

Члан 1.
У члану 5. став 1. тачка 5. Уредбе о врсти властитих 

прихода и начина и рокова расподјеле (..Службене 
новине Тузланског кантона”, бр. 17/13, 6/15, 8/16, 8/17 
и 10/18) иза алинеје 9. додаје се нова алинеја 10., која 
гласи:

„ - приходи од пружања услуга  продуженог 
боравка ученика.”

У члану 5. став 1. тачка 6. иза алинеје 24. додаје се 
нова алинеја 25., која гласи:

„ - приходи од закупнина од издавања простора 
за постављање самоуслужних кафе апарата или 
комбинованих snack + кафе апарата.”

Члан 2.
У члану 7. иза става 2. додају се нови ставови 3. и 

4. који гласе:
„Изузетно, остатак властитих прихода Студентског 

центра, након покрића расхода и издатака насталих 
обављањем услуга смјештаја и исхране студената, 
користи се за расходе и издатке високог образовања 
намијењене унапређењу услова обављања наставног 
процеса у погледу простора и опреме и побољшању 
студентског стандарда.

Одлуку о коришћењу властитих прихода из 
претходног става доноси ресорно министарство на 
приједлог ЈУ Универзитет у Тузли, уз претходне 
консултације са Студентским центром Тузла. На 
одлуку из овог става сагласност даје Влада Тузланског 
кантона“.

Члан 3.
Ова уредба 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
            Број: 02/1-14-17926/18                         
        Тузла, 10.07.2018. године

611
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06,  13/11 и 15/17), а у 
вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17) Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 10.07.2018. године, 
д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о измјенама и допунама Програма распореда 
средстава са потрошачке јединице 11010002 
- Капитални издаци за кориснике буџетских 

средстава

I
У тачки I Програма распореда средстава са 

потрошачке јединице 11010002 - Капитални издаци 
за кориснике буџетских средстава („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 9/18) у Табеларном дијелу, 
редни број: 62.,  мијења се и гласи:

62. Министарство за борачка 
питања

Рачунар са монитором 23..........5 ком
Принтер Дуплеx...........................4 ком
Рутер за сигурносни приступ........1 ком
Скенер........................................1 ком
УПС апарати за контин. снадб.....5 ком 
Сто канцеларијски.........................5 ком
Набавка клима уређаја

  7.500,00
2.800,00
1.000,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
5.325,00

8213
8213
8213
8213
8213
8213
8213

          УКУПНО
     19.725,00

Под редним бројем „69. Министарство правосуђа и управе“ у колони „Опис послова - назив опреме Намјена 
средстава“, у четвртом реду иза постојећег текста додаје се текст који гласи „и набавка полица за архиву“, у колони 
„Износ средстава у КМ“ у истом реду износ „27.000,00“ замјењује се износом „33.000,00“, а у колони „УКУПНО“ 
у дијелу Министарства правосуђа и управе износ  „404.906,00“ замјењује се износом „410.906,00“.

 
Под редним бројем „88. Влада ТК - 11010001“ у колони „Износ средстава у КМ“ износ „7.000,00“ замјењује 

се износом „4.860,00“.

Редни број 90. мијења се и гласи:

90. Уред Владе-11080001

Набавка високих металних сталажа 
(полица) за архиву

Набавка рачунара и скенера

3.000,00

2.640,00

8213

8213
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У следећем реду под „УКУПНО“ износ „17.950,00“ 
замјењује се износом „18.450,00“.

У Табеларном прегледу, у дијелу „I СВЕУКУПНО 
РАСПОРЕЂЕНО“ износ  „2.874.176,00“, замјењује се 
износом „2.883.001,00“, на Економском коду „821600 
- Реконстр. и инвест. одржавање“ износ  „121.195,00“ 
замјењује се износом  „112.370,00“, а у дијелу „II 
СВЕУКУПНО НЕРАСПОРЕЂЕНО“ износ  „125.824,00“ 
замјењује се износом од „116.999,00“.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

примјењује се за буџетску 2018. годину и 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
            Број: 02/1-14-11921-1/18                         
        Тузла, 10.07.2018. године

612
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06,  13/11 и 15/17), а у 
вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона на сједници одржаној дана 20.07.2018. године, 
доноси

О  Д  Л  У  К  У
о допуни Програма распореда средстава са 

потрошачке јединице 11010002 - Капитални издаци 
за кориснике буџетских средстава

I
У тачки I Програма распореда средстава са 

потрошачке јединице 11010002 - Капитални издаци 
за кориснике буџетских средстава („Службене новине 

Тузланског кантона“, број: 9/18 и број: 02/1-14-11921-
1/18 од 10.07.2018. године) у Табеларном дијелу, редни 
број: „85. Скупштина Тузланског кантона“ у колони 
„Опис послова - назив опреме Намјена средстава“, иза 
ријечи „сједница“ додају се ријечи „и електронског 
праћења тока сједница Скупштине Тузланског кантона“.

II
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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
            Број: 02/1-05-18815-1/18                         
        Тузла, 20.07.2018. године

613
На основу члана 5. Закона о Влади Тузланског 

кантона (‘’Службене новине  Тузланског кантона’’, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 69. 
тачка 4. и чланом 71. став (3) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину  (‘’Службене новине  
Тузланског кантона’’, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној  дана 19.06.2018. године, 
доноси

 О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању средстава за расподјелу

 са потрошачке јединице“ 11010009 - “Организације 
и удружења Тузланског кантона’’

I 
Планирана средства у Буџету Тузланског кантона за 

2018. годину на Раздјелу 11“ Влада Тузланског кантона“, 
потрошачка јединица - 11010009 ‘’Организације и 
удружења Тузланског кантона’’, економски код 6143, 
у укупном износу од 40.000,00 КМ, распоређују се на 
следећи начин:

Редни 
број Подносилац захтјева Назив корисника средстава Припадајући износ

1. Министарство за  културу, 
спорт и младе Бошњачка заједница културе ''Препород'' 19.500,00

2. Министарство за  културу, 
спорт и младе Хрватско културно друштво ''Напредак'' 5.500,00

3. Министарство за  културу, 
спорт и младе Хрватско друштво ''Хрватски дом'' Тузла 1.500,00

4. Министарство за  културу, 
спорт и младе

Српско културно просвјетно друштво 
''Просвјета'' 4.500,00

5. Министарство за  културу, 
спорт и младе

Савез удружења слијепих грађана Тузланског 
кантона 4.500,00

6. Министарство за  културу, 
спорт и младе

Српско грађанско вијеће-Покрет за 
равноправност Тузланског кантона 2.500,00

7. Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак

Савез удружења грађана пензионера/
умировљеника Тузланског кантона 2.000,00

УКУПНО 40.000,00
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II
Средства из тачке I ове одлуке одобраваће се 

путем појединачних одлука Владе Тузланског кантона, 
на приједлог ресорних министарстава. Реализација ће 
се вршити путем одговарајућих мјесечних транши,  
у складу са расположивим средствима у Буџету 
Тузланског кантона  за 2018. годину.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Влада 

Тузланског кантона и Министарство финансија, који 
ће средства трансферисати у складу са овом одлуком 
и посебним одлукама Владе, не доводећи у питање 
исплате приоритета утврђених Законом о извршењу 
Буџета Тузланског кантона за 2018. годину.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

важи за буџетску 2018. годину 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
            Број: 02/1-14-16691/18                         
         Тузла, 19.06.2018. године

614
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 69. тачка 41. и чланом 81. став (1) Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
26.06.2018. године, д о н о с и    
                  

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

расподјелу средстава за област тјелесне културе и 
спорта за 2018. годину

Члан 1.
(Предмет)

(1) Овом одлуком утврђују се услови, критерији 
и поступак расподјеле средстава Буџета Тузланског 
кантона за 2018. годину са потрошачке јединице 
32010002 - „Тјелесна култура и спорт“ (у даљем 
тексту: Средства) у износу од 550.000,00 КМ (словима: 
петстотинапедесетхиљада и 00/100 КМ).

(2)  Средства су планирана на економском 
коду 614300 -Текући трансфери непрофитним 
организацијама у износу од 543.000,00 КМ (словима: 
петстотиначетрдесеттрихиљаде и 00/100 КМ) 
и економском коду 614400 - Субвенције јавним 
предузећима у износу од 7.000,00 КМ (словима: 
седамхиљада и 00/100 КМ).

(3)  Расподјела Средстава врши се на основу 
упутства, које доноси министар за културу, спорт и 
младе Тузланског кантона (у даљем тексту: министар).  

Члан 2.
(Додјела средстава)

Средства се додјељују следећим спортским 
организацијама:

a) спортски клубови (аматерски и 
професионални),

б) спортска друштва,
ц) школска спортска друштва града/општине и 

Кантона,
д) кантонални и градски/општински спортски/

грански савези,
e) удружења стручних лица оспособљених за рад 

у спорту,
ф) удружења спортске рекреације,
г) јавна предузећа и јавне установе које пружају 

услуге коришћења објеката на име тренажног процеса,
х) спортски клубови лица са инвалидитетом 

(аматерски и професионални),
и) спортска друштва лица са инвалидитетом,
ј) кантонални и градски/општински спортски/

грански савези лица са инвалидитетом,
к) и друга удружења која се према својим 

регистрованим дјелатностима баве спортом.

Члан 3.
(Намјена средстава)

(1) Средства  се додјељују за следеће намјене: 
a) врхунски спорт,
б) квалитетни спорт,
ц) спорт лица са инвалидитетом,
д) 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 и студентске омладине Тузланског 
кантона,

ф) спортски одгој и образовање,
г) здравствену заштиту спортиста,
х) пружање услуга коришћења објеката на име 

тренажног процеса у области спорта,
и) организацију спортских манифестација. 
(2) Поред намјена из става (1) овог члана дио 

средстава са потрошачке јединице 32010002 - Тјелесна 
култура и спорт користи се и за редовно финансирање 
Спортског савеза Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Спортски савез), по посебној одлуци Владе Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона).

Члан 4.
(Услови)

(1) Спортске организације могу кандидовати свој 
програм/пројекат ако испуњавају следеће услове:

а) да имају сједиште у Тузланском кантону,
б) да су регистроване у складу са законом, 
ц) да су измириле 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 2017. години са 
потрошачке јединице 24010003 - Тјелесна култура и 
спорт, а које нису поднијеле наративни и финансијски 
извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава 
и оправдале намјенски утрошак додијељених средстава 
биће одбачене и неће се узети у разматрање.

(3) Изузетно, средства се могу додијелити 
спортским организацијама из члана 2. са сједиштем 
ван подручја Тузланског кантона, које су регистроване 
на територији Босне и Херцеговине, ако се ради о 
програмима/пројектима од интереса за Тузлански 
кантон, што ће се цијенити у сваком конкретном случају.
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Члан 5.
(Критерији за вредновање програма/пројеката)

(1) Вредновање, односно суфинансирање 
кандидованих 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 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. 

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

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.

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 
категоријама (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 едукација младих, школске и 
студентске 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.
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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:

- организација манифестација са дугом 
традицијом и масовног карактера,

- организација спортских манифестација од 
кантоналног значаја.

 Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз 
следеће критерије: 

- традиција организовања спортских 
манифестација,

-  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:

- 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 2016/17.

Члан 6.
(Програми/пројекти који се не суфинансирају)

Право на додјелу Средстава не могу остварити 
спортске организације које су кандидовале програме/
пројекте чије суфинансирање није предвиђено чланом 
5. 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 

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

и адаптацију објеката, куповину опреме или слично.  

Члан 7.
(Поступак расподјеле Средстава)

(1) Расподјела средстава са економског кода 614300 
- Текући трансфери непрофитним организацијама у 
износу од 60.000,00 КМ (словима: шездесетхиљада и 
00/100 КМ) додијељиваће се спортским организацијама 
из члана 2. ове одлуке на основу захтјева, у складу са 
критеријима из члана 5. ове одлуке, посебном одлуком 
министра. 

(2) Расподјела средстава са економског кода 614300 
- Текући трансфери непрофитним организацијама у 
износу од 37.192,00 КМ (словима: тридесетседамхиља
даједнастотинадеведестдва и 00/100 КМ) додијелиће се 
за редовно финансирање Спортског савеза по посебној 
одлуци Владе Кантона.

(3) За расподјелу средстава са економског 
кода 614300 - Текући трансфери непрофитним 
организацијама у  износу од 445.808,00 КМ (словима: 
четиристотинечетрдесетпетхиљадаосамстотинаосам 
и 00/100 КМ) и економског кода 614400 - Субвенције 
јавним предузећима у износу од 7.000,00 КМ (словима: 
седамхиљада и 00/100 КМ)  распоређиваће се путем 
Јавног позива за суфинансирање програма/пројеката 
спортских организација и остваривање јавног интереса 
Тузланског кантона у области тјелесне културе и спорта 
за 2018. годину (у даљем тексту: Јавни позив) које ће 
расписати Министарство за културу, спорт и младе (у 
даљем тексту: Министарство), и који ће се објавити 
у једном од дневних листова и на веб страници 
Владе Кантона http://vladatk.gov.ba/javni-pozivi и 
Министарства www.mksmtk.gov.ba.

(4) Приликом кандидовања програма/пројекта 
на Јавни позив, апликанти су обавезни испунити 
Апликацијски образац за додјелу средстава са 
потрошачке јединице 32010002 - Тјелесна култура и 
спорт за 2018. годину, образац Изјаве о тачности свих 
података достављених по пријави на Јавни позив, 
те Образац приједлога програма/пројекта овјерене 
печатом правног субјекта и потписани од стране 
овлашћеног лица.

(5) Обрасци из става (4) овог члана су саставни 
дио ове одлуке.

(6) Министар формира комисију за отварање и 
прегледање пријава достављених по Јавном позиву, 
а коју чине представници Министарства и која ће 
утврдити садржај достављене документације у смислу 
благовремености и потпуности достављених пријава 
по Јавном позиву. Након што  комисија  из става (6) 
овог члана достави министру записник о утврђивању 
благовремености и потпуности достављених пријава, 
министар ће формирати комисију за одабир корисника, 
утврђивање износа и намјене средстава по објављеном 
Јавном позиву за суфинансирање програма/пројеката 
спортских организација и остваривање јавног интереса 
Тузланског кантона у области тјелесне културе и спорта 
за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија за одабир 
корисника, утврђивање износа и намјене средстава) 
састављену од истакнутих спортиста, спортских 
радника, спортских стручњака или других лица која, 
на основу критерија утврђених овом одлуком, врши 
вредновање, оцјену и одабир програма/пројеката 
кандидованих од стране спортских организација. 
Комисија ће у писаној форми образложити и 
констатовати у записник о разматрању предложених 
програма/пројеката, чиме се руководила приликом 
вредновања и одређивања висине додијељених 
средстава. 

(7) Програм расподјеле средстава са позиције 
„Тјелесна култура и спорт за 2018. годину“ (у даљем 
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тексту: Програм расподјеле средстава) доноси министар 
на основу Приједлога избора корисника, утврђивања 
износа и намјене средстава, који доноси Комисија 
за одабир корисника, утврђивање износа и намјене 
средстава у оквиру Јавног позива за суфинансирање 
програма/пројеката спортских организација и 
остваривање јавног интереса Тузланског кантона у 
области тјелесне културе и спорта за 2018. годину, затим 
појединачних одлука о додјели  средстава на основу 
поднесених захтјева и одлуке о додјели средстава за 
редовно финансирање Спортског савеза.

(8) На основу донесеног Програма расподјеле 
средстава, министар ће донијети Одлуку о одобравању 
финансијских средстава корисницима, износима и 
намјени финансијских средстава у оквиру Јавног 
позива за суфинансирање програма/пројеката 
спортских организација и остваривање јавног интереса 
Тузланског кантона у области тјелесне културе и спорта 
за 2018. годину, на коју сагласност даје Влада Кантона.  

(9) Министар ће са спортским организацијама 
којима су додијељена финансијска средства, као 
корисницима средстава, закључити уговоре којима ће 
се регулисати међусобна права и обавезе.      

Члан 8.
(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 става (9) члана 7. ове одлуке.  

(2) Министарство прати реализацију програма/
пројеката 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 9.
(Потребна документација)

(1) Спортске организације обавезне су 
приликом пријаве на Јавни позив доставити следећу 
документацију: 

a) апликацијски образац за додјелу средстава 
са потрошачке јединице 32010002-Тјелесна култура и 
спорт за 2018. годину (доступан на веб страници Владе 
Кантона - http://www.vladatk.gov.ba/) и Министарства 
(www.mksmtk.gov.ba),

б) изјаву о тачности свих података достављених 
по пријави на Јавни позив  (доступан на веб страници 
Владе Кантона (http://www.vladatk.gov.ba/) и 
Министарства (www.mksmtk.gov.ba),

ц) образац приједлога пројекта/програма 
искључиво на прописаном обрасцу, (доступан на веб 
страници Владе Кантона (http://www.vladatk.gov.ba/) и 
Министарства (www.mksmtk.gov.ba),

д) рјешење о упису у регистар правних лица 
(фотокопија),

e) увјерење о порезној регистрацији - 
идентификацијски број (фотокопија),

ф) уговор са банком о отвореном трансакцијском 
рачуну (фотокопија),

г) спесимен потписа лица одговорних за 
финансије (оригинал или овјерена фотокопија),

х) биланс стања и биланс успјеха са видљивим 
печатом ФИА за субјекте регистроване до 31.12.2017. 
године или потврда са печатом ФИА да није било 

промјена на рачуну за субјекте регистроване у 2017. 
години (овјерена копија),

и) увјерење/потврду о уредном измирењу 
директних пореза, доприноса за ПИО/МИО и 
доприноса за здравствено осигурање издато од Пореске 
управе Федерације БиХ, не старије од три мјесеца 
од дана подношења пријаве (оригинал или овјерена 
фотокопија),

ј) увјерење/потврду о уредном измирењу 
индиректних пореза, издато од Управе за индиректно 
опорезивање, не старије од 3 мјесеца од дана подношења 
пријаве (уколико је у систему ПДВ-а). Уколико није у 
систему ПДВ-а о томе доставља изјаву (оригинал или 
овјерена фотокопија),

к) 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 односе на пружање услуга коришћења 
објеката на име тренажног процеса (достављају само 
јавна предузећа и јавне установе који аплицирају са 
програмом/пројектом из члана 5. став (1) тачка г) ове 
одлуке).

(2) Спортске организације које имају закључен 
споразум о одгођеном плаћању са надлежном пореском 
управом, дужне 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 10.
(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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16316-1/18                         
         Тузла, 26.06.2018. године
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IZJAVA  
  
  

kojom Ja ____________________________________________________________, roĎen dana  
                                                                                       (ime i prezime)  
  

___.___._____. godine, u ________________, grad/općina ________________________, 

trenutno nastanjen u _______________________, na adresi _____________________________, 

grad/općina _____________________, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom   

odgovornošću, izjavljujem sljedeće:  

1.    da sam ovlašteni predstavnik _________________________________________________,  
                                                                             (navesti naziv sportske organizacije)  
ovlašten za poduzimanje svih radnji u postupku po Javnom pozivu za sufinansiranje 

programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog 

kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu objavljenom u dnevnom listu 

„__________________“ od dana ___.___.2018. godine;  

2. da su svi podaci, po  prijavi na Javni poziv iz tačke 1. ove izjave, predočeni u okviru 

priložene dokumentacije i predloženog programa/projekta za sufinansiranje, tačni, te da ću u 

slučaju potrebe za iste dostaviti odgovarajuće dokaze kojima se predočene činjenice utvrĎuju.    

  

    Tuzla, ___.___._____. godine                                                     Čitak potpis ovlaštenog lica:  

                     __________________  

M.P.  
(na ovom mjestu dodatno ovjeriti pečatom sportske organizacije)  
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                            

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                   

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН TUZLANSKI KANTON                                                                                                   
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade                                             Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe 

 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

TUZLA CANTON 
Ministry of  Culture, Sports and Youth  

 

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

APLIKACIJSKI OBRAZAC 
za dodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002-Tjelesna kultura i sport za 2018. godinu 

 
Naziv  pravnog lica 
(predlagača 
programa/projekta) 

  

Adresa pravnog lica, 
poštanski broj i mjesto   

Puni naziv 
programa/projekta  

Broj Rješenja o registraciji  

Datum upisa u Registar 
pravnih lica  

Organizacioni oblik 
predlagača 
programa/projekta 
(zaokružiti) 

1) udruženje građana,  
2) javna ustanova,  
3) javno preduzeće,  
4) ostalo (navesti:___________________________) 

 

Telefon / fax / e – mail   

Ime i prezime i funkcija 
odgovornog lica  

Ime i prezime i funkcija 
kontakt osobe ispred 
predlagača 
program/projekta 

 

Telefon 
  

Broj faxa 
  

E-mail adresa 
  

Naziv banke-filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
adresa 

  

Broj transakcijskog računa 
banke                  

Identifikacioni broj (ID broj)               

Da li ste u budžetskoj 2017. 
godini bili korisnik 
sredstava sa potrošačke 
jedinice „Tjelesna kultura i 
sport“? (zaokružiti) 

a) Da 
b) Ne 
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Naziv i rang takmičenja u kojem se 
pravno lice takmiči (odnosi se samo 
na sportska pravna lica u sistemu 
takmičenja) 

 

Tačan naziv granskog sportskog 
saveza u čijoj organizaciji se 
organizuje, uređuje i provodi sistem 
takmičenja (odnosi se samo na 
sportska pravna lica u sistemu 
takmičenja) 

 

Ciljevi koji se želi postići 
realizacijom programa/projekta: 

 Generalni cilj:  
 
 
Posebni ciljevi: 
 
 
 

 

Mjesto realizacije 
programa/projekta, uža lokacija i 
općina: 

Mjesto realizacije programa/projekta: 
 
 
Općina: 
 
 
Uža lokacija: 
 
 

Vremenski  okvir realizacije 
programa/projekta: 

Datum početka realizacije: 
 
 
Trajanje/period - izražen u punim danima i mjesecima, ukoliko se 
isti realizuje u periodu većem od 1 mjeseca)     
 
     
Datum okončanja realizacije: 
 
 

Namjena korištenja sredstava 
(zaokružiti) 
 

a) vrhunski sport, 
b) kvalitetni sport, 
c) sport lica sa invaliditetom, 
d) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i 

omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja,  
e) finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske 

opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za 
nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine 
Tuzlanskog kantona, 

f) sportski odgoj i obrazovanje, 
g) zdravstvena zaštita sportista, 
h) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u 

oblasti sporta, 
i) organizacija sportskih manifestacija.  
 

žele
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Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti što 
potvrđujem potpisom. 
 
         Mjesto: ................................ 
        
         Datum: ................................ 
              MP 
     (ovjeriti pečatom )      
                   
                                         .................................. 
                           (potpis odgovorne osobe) 

Finansiranje programa/ 
projekta  

a 
Traženi iznos sredstava od 
Ministarstva za kulturu, sport i 
mlade Tuzlanskog kantona 

KM 

b Vlastita ulaganja KM 

c Sredstva Grada/Općine KM 

d Ostala sredstva budžeta KM 

e Sredstva FBiH KM 

f Sredstva BiH KM 

g Ostala sredstva KM 

Ukupna vrijednost projekta: KM 

 
 

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

U slučaju da prilikom popunjavanja obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici 
koji preuzmu obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji 
preuzmu obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce 
navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i 
pečatom. 

 
                                                                                     

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

 izjavu o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv  
 obrazac prijedloga projekta/programa isključivo na propisanom obrascu 
 rješenje o upisu u registar pravnih lica (fotokopija), 
 uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (fotokopija) 
 ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu (fotokopija), 
 spesimen potpisa lica odgovornih za finansije (original ili ovjerena fotokopija), 
 bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte registrirane do 31.12.2017. 

godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2017. 
godini (ovjerena kopija) 

 uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za 
zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana 
podnošenja prijave (original ili ovjerena fotokopija), 

 uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno 
oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a). 
Ukoliko nije u sistemu PDV-a o tome dostavlja izjavu (original ili ovjerena fotokopija), 

 fotokopije ugovora zaključenih imeđu javnih preduzeća, odnosno javnih ustanova i sportskih 
pravnih lica u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou 
BiH, a koji se odnose na pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa (dostavljaju 
samo javna preduzeća i javne ustanove koji apliciraju sa programom/projektom iz člana 5. stav (1) 
tačka g) ove odluke). 
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__________________________________ 
               (naziv sportske organizacije) 
 
__________________________________________________ 
                   (adresa sportske organizacije) 
 
__________________________________________________ 
  (kontakt telefon lica ovlaštenog za zastupanje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZAC 
 

PRIJEDLOG PROGRAMA/PROJEKTA ZA SUFINANSIRANJE 
PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA 

SPORTSKIH ORGANIZACIJA I OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA 
TUZLANSKOG KANTONA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA ZA 2018. 

GODINU POD NAZIVOM 
 
 

„__________________________________________________________________“ 
(naziv programa/projekta) 
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1. OPIS PROGRAMA/PROJEKTA – opišite detaljno program/projekat kojim se prijavljujete na 
Javni poziv za sufinansiranje u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu. Ukoliko trebate 
više mjesta priloţite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.  
Ciljevi projekta: 

Opis aktivnosti: 

Očekivani rezultati programa/projekta: 

Lokacija implementacije projekta: 

Trajanje projekta: 

Ostalo (navedite ostale stavke koje smatrate relevantnim za implementaciju proejkta): 
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3. PODACI O DRUGIM IZVORIMA FINANSIRANJA PREDLOŢENOG PROGRAMA/PROJEKTA – s 
obzirom  da  Ministarstvo vrši sufinansiranje predloženog programa/projekta potrebno je naznačiti i 
druge izvore koji će sufinansirati predloženi program/projekat sa tačno naznačenim iznosima sa 
kojima će ti izvori učestvovati u sufinansiranju predloženog programa/projekta (npr. ukoliko su ukupni 
troškovi programa/projekta 10.000 KM i ukoliko se od Ministarstva na ime sufinansiranja potražuje 
iznos od 2.000 KM potrebno je taksativno pobrojati ostale finansijere sa naznačenim iznosima za 
finansiranje preostalih 8.000 KM). Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice u wordu ili 
koristite dodatni prostor u wordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Budţet projekta 
Postavite specifikaciju svih predviđenih troškova programa/projekta kojim se prijavljujete na Javni 
poziv (npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM potrebno je razdvojiti troškove 
projekta po stavkama – npr. troškovi prevoza, troškovi opreme, troškovi kotizacije, troškovi 
registracije i slično). Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni 
prostor u wordu. 

R.
br. 

Aktivnost/ Stavka Ukupno 
(KM) 

Vlastita 
sredstva  

(KM) 

Sredstva iz 
drugih izvora 

(KM) 

Zahtijevana sredstva 
Ministarstva za kulturu, 

sport i mlade TK 
(KM) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
UKUPNO 

    

 
*Prezentirani budţet će se koristiti prilikom pravdanja i kontrole utroška sredstava 
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4.  PODACI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE KRITERIJA JAVNOG POZIVA – navedite 
podatke kojima dokazujete ispunjavanje kriterija po osnovu kojih se vrši vrednovanje predloženog 
programa/projekta (npr. ukoliko se radi o nosiocu sportskih aktivnosti koji predlaže program/projekat u 
okviru vrhunskog ili kvalitetnog sporta potrebno je naznačiti rezultate ostvarene u protekloj 
takmičarskoj sezoni, obrazložiti složenost sistema takmičenja, naznačiti informacije o dužini trajanja 
sezone, naznačiti podatke o tradiciji i masovnosti). Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne 
stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu. 
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5. KRATAK IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM REZULTATIMA U PROTEKLOJ TAKMIČARSKOJ 
SEZONI – ovaj segment ne popunjavaju i ne dostavljaju institucije iz oblasti sportskog odgoja i 
obrazovanja, institucije u oblasti zdravstvene zaštite sportista i javna preduzeća i javne ustanove koje 
pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa. Potrebno je dostaviti kratak izvještaj i 
naznačiti rezultate koje je nosilac sportske aktivnosti postigao u posljednjoj takmičarskoj sezoni, sa 
naznakom sistema takmičenja, dužini trajanja sezone, odnosno naznačenim drugim podacima koji su 
relevantni za predloženi program/projekat i tiču se protekle takmičarske sezone. Ukoliko trebate više 
mjesta priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu. 
 

 
 
 
Dana, ___.___.2018. godine                       M.P.                        Potpis ovlaštenog lica: 
 
           ___________________________ 
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615
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 81. став (3) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17) Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 03.07.2018. 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 

32010004 – Подршка младима

Члан 1.
(Предмет)

(1) Овом одлуком утврђују се услови, критерији и 
поступак расподјеле средстава са потрошачке јединице 
32010004 – Подршка младима у износу од 100.000,00 
КМ (словима: стотинухиљада и 00/100 КМ).

(2) Средства из става (1) утврђена су у 32 раздјелу 
Буџета Тузланског кантона за 2018. годину, глава 01, 
потрошачко мјесто 0004 – Подршка младима, економски 
код:

a) 614 200 – Текући трансфери појединцима у 
износу од 80.000,00 КМ (словима: осамдесетхиљада и 
00/100 КМ), 

б) 615 200 – Капитални трансфери појединцима 
у износу од 20.000,00 КМ (словима: двадесетхиљада и 
00/100 КМ). 

Члан 2.
(Додјела средстава)

(1) Средства из члана 1. став (2) тачка а) ове 
одлуке могу се додјељивати физичким лицима у доби 
између 18 и 35 година са пребивалиштем на подручју 
Тузланског кантона.

(2) Средства из члана 1. став (2) тачка б) ове 
одлуке могу се додјељивати физичким лицима у доби 
између 15 и 30 година са пребивалиштем на подручју 
Тузланског кантона.

Члан 3.
(Намјена средстава)

(1) Средства из члана 2. став (1) ове одлуке се 
додјељују за субвенционисање камата на кредите  за 
стамбено збрињавање младих.

(2) Средства из члана 2. став (2) ове одлуке 
се додјељују за набавку рачунарске опреме и друге 
опреме (у даљем тексту: опрема) која ће допринијети 
бољим резултатима и успјесима младих људи у области 
образовања, науке, умјетности, културе и спорта на 
подручју Тузланског кантона. 

(3) Под „опремом“ из става (2) овог члана 
подразумијева се опрема вриједности веће од 1.000,00 
КМ (словима: једнахиљада и 00/100 КМ) и животног 
вијека дужег од двије године.

Члан 4.
(Услови)

(1) Услови које подносилац пријаве за додјелу 
средстава из члана 2. став (1) ове одлуке мора 
испуњавати су:

a) да има између 18 и 35 година живота у тренутку 
подношења пријаве,

б) да је држављанин Босне и Херцеговине,

ц) да има мјесто пребивалишта на подручју 
Тузланског кантона,

д) да нема ријешено стамбено питање,
e) да посједује уговор са банком о стамбеном 

кредиту за стамбено збрињавање,
ф) да до момента подношења пријаве има уредну 

отплату кредита према плану отплате,
г) да у претходним годинама није био 

корисник средстава за стамбено збрињавање и/или 
субвенционисање камата за стамбено збрињавање 
од Владе Тузланског кантона и других органа управе 
Тузланског кантона,    

х) да је закључио нотарски обрађен уговор о 
купопродаји стана или куће у периоду од 01.01.2015. 
године до дана подношења пријаве по јавном позиву 
за субвенционисање камата на кредите за рјешавање 
стамбеног питања младих.

(2) У случају закљученог уговора о заједничком 
стамбеном кредиту, за средства из члана 2. став (1) ове 
одлуке пријаву може поднијети само носилац кредита.

(3) Услови које подносилац пријаве за додјелу 
средстава из члана 2. став (2) ове одлуке мора 
испуњавати су:

a) да има између 15 и 30 година живота у тренутку 
подношења пријаве,

б) да је држављанин Босне и Херцеговине,
ц) да има мјесто пребивалишта на подручју 

Тузланског кантона,
д) да остварује успјешне резултате у области 

образовања, науке, умјетности, културе и спорта.     

Члан 5.
(Критерији за бодовање)

(1) Критерији за бодовање и рангирање 
подносиоца пријаве за додјелу средстава  из члана 2. 
став (1) ове одлуке су:

a) старосна доб,
б) стручна спрема,
ц) имовински цензус,
д) успјешни резултати у области науке, умје-

тности, спорта и културе,
e) број чланова породичног домаћинства.
(2) Критерији за бодовање и рангирање 

подносиоца пријаве за додјелу средстава из члана 2. 
став (2) ове одлуке су:

a) успјешни резултати у области спорта, 
образовања и науке, културе и умјетности,

б) просјек оцјена,
ц) стручна спрема,
д) чланство у невладиним организацијама.

Члан 6.
(Бодови)

(1) Бодови по основу критерија за бодовање из 
члана 5. став (1) тачка а) остварују се на следећи начин: 

a) старосна доб до 30 година ................ 15 бодова,
б) старосна доб између 31 и 35 година 10 бодова.
(2) Бодови по основу критерија за бодовање из 

члана 5. став (1) тачка б) остварују се на следећи начин: 
a) доктор наука или завршен трећи циклус 

високог образовања .......................................... 15 бодова,
б) магистар наука .....….......................... 13 бодова,
ц) магистар специјалист или завршен други 

циклус високог образовања ............................ 11 бодова,
д) висока стручна спрема или завршен први 

циклус високог образовања у четворогодишњем 
трајању са остварених 240 ЕЦТС бодова........  9 бодова,
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e) виша школска спрема или завршен први 
циклус високог образовања у трогодишњем трајању са 
остварених 180 ЕЦТС бодова ........................... 7 бодова,

ф) V степен стручне спреме ................... 6 бодова,
г) средња стручна спрема у четворогодишњем 

трајању ................................................................... 4 бода,
х) средња стручна спрема у трогодишњем 

трајању ................................................................... 3 бода.
(3) У оквиру категорије стручна спрема, 

подносилац пријаве може остварити и додатне бодове 
по основу школских признања, и то:

а) ученик генерације средње школе .......... 5 бодова,
б) највише признање универзитета/Златна плакета 

универзитета .................................................... 10 бодова.
(4) Подносилац пријаве може остварити бодове 

само по једном од основа из става (2) овог члана.
(5) Уколико је подносилац пријаве остварио 

бодове из става (3) овога члана, исти се додају бодовима 
оствареним по основу из става (2) овога члана.

(6) Бодови по основу критерија за бодовање члана 
5. став (1) тачка ц) остварују се на следећи начин: 

a) подносилац пријаве и чланови породичног 
домаћинства имају просјечне укупне мјесечне приходе 
домаћинства до 1.000,00 КМ, у последња три мјесе
ца........................................................................ 20 бодова,

б) подносилац пријаве и чланови породичног 
домаћинства имају просјечне укупне мјесечне приходе 
домаћинства између 1.001,00 КМ  до 2.000,00 КМ,  у 
последња три мјесеца...................................... 10 бодова.

(7) Под чланом породичног домаћинства, у смислу 
ове одлуке, подразумијевају се брачни друг, очух, 
маћеха, усвојилац, старалац, дјеца и родитељи, унучад 
без родитеља, браћа и сестре, ако са подносиоцем 
пријаве живе у заједничком домаћинству.

(8) Укупан мјесечни приход у смислу овог члана 
чине приходи које чланови породичног домаћинства 
остварују по основу плата и других примања из радног 
односа; старосне, инвалидске и породичне пензије, 
привредне, услужне и друге дјелатности и допунског 
рада, изузев новчаних примања по основу борачко-
инвалидске и социјалне заштите.

(9) Бодови по основу критерија за бодовање из 
члана 5. став (1) тачка д) остварују се на следећи начин: 

а) добитник свјетских реномираних признања и 
награда у области науке, умјетности, спорта и културе 
............................................................................ 20 бодова,

1) освојено прво мјесто/награда ............... 5 бодова
(број бодова остварен по овом основу додаје се 

бодовима оствареним по основу из тачке а) овог  става),
б) допринос кроз патенте доказане или 

цертифициране од стране овлашћених институција ....
............................................................................ 20 бодова,

ц) добитник европских реномираних признања и 
награда у области науке, умјетности, спорта и културе 
............................................................................ 15 бодова,

1) освојено прво мјесто/награда ................... 2 бода
(број бодова остварен по овом основу додаје се 

бодовима оствареним по основу из тачке ц) овог става)
д) добитник реномираних признања у државним 

оквирима у области науке, умјетности, спорта и култу
ре........................................................................ 10 бодова,

1) освојено прво мјесто/награда ..…............... 1 бод
(број бодова остварен по овом основу додаје се 

бодовима оствареним по основу из тачке д) овог става)
е) објављен уџбеник, одобрен од надлежних 

институција за употребу у образовним установама:
1) самостално ............................................. 5 бодова,
2) коауторство ................................................ 2 бода.

(10) Максималан број бодова који подносилац 
пријаве може остварити по основу из става (9) тачка е) 
овог члана износи 10 бодова.

(11)  Под реномираним признањима и наградама у 
области спорта, у смислу ове одлуке, подразумијевају 
се освојена 1, 2. или 3. мјеста на олимпијским или 
параолимпијским играма, званичним свјетским или 
европским првенствима организованим од стране 
кровних међународних асоцијација у одговарајућој 
области спорта, те освојено 1, 2. или 3. мјесто на 
званичним међународним и државним такмичењима 
организованим од стране међународних и државних 
савеза чланица Међународног олимпијског комитета 
или Sport Accorda.

(12) Бодови по основу критерија за бодовање из 
члана 5. став (1) тачка е) остварују се на следећи начин: 

a) За сваког члана породичног домаћинства, 
укључујући подносиоца пријаве …...................... 3 бода.

(13) Бодови по основу критерија за бодовање из 
члана 5. став (2) тачка а) остварују се на следећи начин: 

a) за успјешне резултате у области спорта:
1) за испуњење квалификационе норме за 

олимпијске и параолимпијске игре у појединачним и 
колективним спортовима................................. 20 бодова,

2) за учешће на свјетском и европском првенству 
у олимпијским и параолимпијским спортовима и 
дисцплинама .................................................... 20 бодова, 

3) за учешће на Медитеранским играма и 
балканском првенству ..................................... 15 бодова, 

4) за сениорске прваке БиХ (мушка и женска 
конкуренција) у спортовима који имају најмање 
два ранга организованог такмичења, по лига систе
му........................................................................ 20 бодова,

5) проглашење спортистом 2017. године 
Тузланског кантона .......................................... 10 бодова,

6) проглашење спортистом 2017. године Града/
Општине ............................................................  5 бодова,

7) за освојено прво, друго и треће мјесто на 
државном такмичењу ...................................... 15 бодова, 

8) за освојено прво, друго и треће мјесто на 
федералном такмичењу ................................... 10 бодова, 

9) за освојено прво, друго и треће мјесто на 
кантоналном такмичењу .................................... 5 бодова 

б) за успјешне резултате у области образовања:
1) додијељена Златна плакета Универзитета у 

Тузли ................................................................. 20 бодова, 
2) додијељена Сребрна плакета Универзитета у 

Тузли ................................................................. 15 бодова,
3) додијељена диплома о проглашењу ученика 

генерације ......................................................... 15 бодова,
4) освојенa признања и награде на међународном 

такмичењу ........................................................ 10 бодова, 
5) освојенa признања и награде на државном 

такмичењу .......................................................... 8 бодова, 
6) освојенa признања и награде на федералном 

такмичењу ......................................................... 5  бодова, 
7) освојенa признања и награде на кантоналном 

такмичењу. ............................................................. 3 бода, 
8) освојенa признања и награде на општинском 

такмичењу ................................................................ 1 бод.
ц) Бодови по основу алинеја од 4) до 8) тачке б) 

овог става подносиоцу пријаве се могу додијелити само 
за претходну годину редовног студирања/школовања.

д) за успјешне резултате у области науке, културе 
и умјетности:

1) добитник свјетских и европских реномираних 
признања и награда у области културе и умјетности ....
........................................................................... 20 бодова,

2) освојено прво мјесто/награда ................ 5 бодова
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(број бодова остварен по овом основу додаје се 
бодовима оствареним по основу из алинеје 1) тачке д) 
овог  става),

3) добитник реномираних признања у државним 
оквирима у области културе и умјетности .... 10 бодова,

4) за освојено прво мјесто/награда .......... 5 бодова
(број бодова остварен по овом основу додаје се 

бодовима оствареним по основу из алинеје 4) тачке д) 
овог  става),

5) допринос кроз патенте доказане или 
цертифициране од стране овлашћених институција ....
........................................................................... 20 бодова.

(14) Бодови по основу критерија за бодовање из 
члана 5. став (2) тачка б) остварују се на следећи начин: 

a) за студенте:
- просјек оцјена од 9,0 и више...................20 бодова,
- просјек оцјена од 8,0 до 8,9................... 15 бодова,
- просјек оцјена од 7,0 до 7,9.................. 10 бодова,
- просјек оцјена до 7,0 .............................. 5 бодова.
б) за ученике:
- просјек оцјена од 4,5 до 5..................... 20 бодова,
- просјек оцјена од 4,0 до 4,4.................. 15 бодова,
- просјек оцјена од 3,5 до 3,9.................. 10 бодова,
- просјек оцјена до 3,5 ................................ 5 бодова.
(15) Под просјеком оцјена из овог члана 

подразумијева се просјек оцјена које подносилац 
пријаве има у претходно завршеној години редовног 
студирања на високошколској установи, односно 
школовања у средњошколској установи коју похађа, а 
у случају уписа прве године факултета или завршеног 
средњошколског или високошколског образовања, под 
просјеком оцјена подразумијевају се оцјене подносиоца 
пријаве у четири године редовног средњошколског 
образовања или високошколског образовања, као 
последњег нивоа завршеног образовања.

(16) Бодови по основу критерија за бодовање из 
члана 5. став (2) тачка ц) остварују се на следећи начин: 

a) доктор наука или завршен трећи циклус 
високог образовања ......................................... 15 бодова,

б) магистар наука .....…......................... 13 бодова,
ц) магистар специјалист или завршен други 

циклус високог образовања ............................ 11 бодова,
д) висока стручна спрема или завршен први 

циклус високог образовања у четворогодишњем 
трајању са остварених 240 ЕЦТС бодова .......  9 бодова,

e) виша школска спрема или завршен први 
циклус високог образовања у трогодишњем трајању са 
остварених 180 ЕЦТС бодова ...........................7  бодова,

ф) V степен стручне спреме .................... 6 бодова,
г) средња стручна спрема у четворогодишњем 

трајању .................................................................... 4 бода,
х) средња стручна спрема у трогодишњем 

трајању ................................................................... 3 бода.
(17) Подносилац пријаве може остварити бодове 

само по једном од основа из става (16) овог члана.
(18) Бодови по основу критерија за бодовање из 

члана 5. став (2) тачка д) остварују се на следећи начин: 
a) За чланство у свакој невладиној организаци

ји.............................................................................. 3 бода.

Члан 7.
(Максималан износ средстава који се додјељује)

(1) Средства за намјене из члана 3. став (1) ове 
одлуке додјељиваће се у траженом износу, а максималан 
износ не може бити већи од 3.000,00 КМ (словима: 
трихиљаде и 00/100 КМ).

(2) Појединачни износ средстава на име 
субвенционисања камата једнак је укупном износу 
камате обрачунате у 12 узастопних мјесечних рата 

према плану отплате, почев од 01.06.2017. године до 
31.05.2018. године.

(3) Средства за намјене из члана 3. став (2) ове 
одлуке додјељиваће се у траженом износу, а максималан 
износ не може бити већи од 2.000,00 КМ (словима: 
двијехиљаде и 00/100 КМ).

(4) Трошкови који се признају односе се 
искључиво на директне трошкове настале реализацијом 
намјене дефинисане у члану 3. ставови (1) и (2).

Члан 8. 
(Додјела средстава)

(1) Средства се додјељују по коначној ранг листи 
у износу траженом у пријави максимално до износа 
утврђеног у члану 7. ставови (1) и (3) ове одлуке, до 
расподјеле укупних средстава предвиђених за утврђене 
намјене.

 (2) Уколико при расподјели средстава последњи 
рангирани не може добити тражени износ средстава, 
тражи се његова писана сагласност да прихвати мањи 
износ, а ако не прихвати мањи износ средстава поступак 
се понавља са следећим кандидатом са листе. 

(3) У случају једнаког броја бодова предност на 
ранг листи се даје подносиоцу пријаве који је остварио 
већи број бодова према редослиједу критерија из члана 
5. ове одлуке.

(4) У случају једнаког броја бодова и након 
примјене критерија из става (3) овог члана, коначну 
одлуку доноси Комисија за одабир корисника средстава 
са позиције „Подршка младима“ у 2018. години  (у 
даљем тексту: Комисија).

Члан 9. 
(Начин пријаве и потребна документација)
(1) Одабир корисника врши Министарство за 

културу, спорт и младе Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Министарство) путем Јавног позива за одабир 
корисника средстава са позиције „Подршка младима“ у 
2018. години  (у даљем тексту: Јавни позив). 

(2) Јавни позив се објављује у дневном листу који 
је изабран у поступку јавних набавки за вршење услуга 
оглашавања у дневним новинама и веб страницама 
Министарства и Владе Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Влада Кантона).

(3) Подносилац пријаве за средства из члана 2. 
став (1) ове одлуке приликом пријаве на Јавни позив 
доставља:

a) ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (попуњен), који 
чини саставни дио ове одлуке и који се може добити 
у Министарству, путем веб странице Министарства: 
www.mksmtk.gov.ba и путем веб странице Владе 
Кантона www.vladatk.gov.ba;

б) ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
1) ЦИПС образац ПБА3 не старији од 30 дана 

(оригинал или овјерена копија)
2) Увјерење издато од суда са мјестом 

пребивалишта и мјестом рођења да подносилац 
пријаве и чланови његовог породичног домаћинства 
нису власници стана или породичне куће у мјесту 
пребивалишта и мјеста рођења на подручју Босне и 
Херцеговине (оригинал или овјерена копија)

3) Уговор са банком о намјенском кредиту за 
стамбено збрињавање са планом отплате кредита 
на којем се јасно види износ камате коју је потребно 
платити у периоду од 01.06.2017. године до 31.05.2018. 
године (копија). Напомена: Подносиоци пријаве који 
буду одабрани као корисници средстава, дужни су у 
року од три дана од дана објаве Ранг листе корисника 
средстава са позиције „Подршка младима“ за 2018. 
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годину тражене документе доставити у оригиналу или 
овјереној копији

4) Потврду од банке да до момента подношења 
пријаве постоји уредна отплата кредита (треба да 
садржи и следеће податке: име и презиме подносиоца 
пријаве, ЈМБГ, број уговора о стамбеном кредиту, број 
трансакцијског рачуна подносиоца пријаве) (оригинал).

5) Изјаву подносиоца пријаве овјерену код 
надлежног градског/општинског органа или нотара да 
у претходним годинама није био корисник средстава за 
стамбено збрињавање и/или субвенционисање камата 
за стамбено збрињавање од Владе Кантона и других 
органа управе Тузланског кантона (оригинал или 
овјерена копија)

6) Нотарски обрађен уговор о купопродаји стана 
или куће (оригинал или овјерена копија)

7) Доказ о отвореном трансакцијском рачуну у 
банци за подносиоца пријаве (копија)

8) Доказ о стручној спреми (диплома, увјерење, 
свједоџба) (оригинал или овјерена копија). Напомена: 
Уколико се ради о иностраној образовној исправи, 
подносилац пријаве обавезан је уз овјерену копију исте 
доставити и одговарајуће рјешење о нострификацији, 
односно стручном признавању, издато од стране 
надлежног министарства

9) Доказ о школским признањима (ученик 
генерације средње школе, највише признање 
универзитета/Златна плакета универзитета) (оригинал 
или овјерена копија)

10) Изјава – кућна листа не старија од 30 дана 
(оригинал или овјерена копија)

11) Докази о запослењу и висини сталних 
извора прихода за све пунољетне чланове породичног 
домаћинства (оригинал или овјерена копија): 

1. три последње платне листе овјерене потписом 
и печатом послодавца или увјерење послодавца о 
висини посљедње три мјесечне плате, 

2. чек од ПИО пензије за три последња мјесеца,
3. за лица која имају регистровану самосталну 

дјелатност: образац 2002 о плаћеним доприносима, за 
посљедња три мјесеца и ГПД и СПР обрасци годишње 
пријаве

12) Увјерење из Порезне управе за подносиоца 
пријаве и пунољетне чланове домаћинства о додатним 
приходима (оригинал или овјерена копија)

13) Увјерење службе за запошљавање за све 
незапослене чланове домаћинства, а уколико се исти не 
воде на евиденцији службе за запошљавање, увјерење 
из испоставе порезне управе за све незапослене чланове 
домаћинства као доказ о статусу незапослености 
(оригинал или овјерена копија)

14) Доказ о постигнутим резултатима у области 
науке, умјетности, спорта и културе (оригинал или 
овјерена копија) Напомена: Доказ издат од стране 
Спортског савеза БиХ или гранског спортског савеза 
организован на нивоу државе мора да садржи податке 
из којих се види да је 1, 2. или 3. мјесто освојено на 
Олимпијским или Параолимпијским играма, званичним 
свјетским или европским првенствима организованим 
од стране кровних међународних асоцијација у 
одговарајућој области спорта, односно да је 1, 2. или 3. 
мјесто освојено на званичним међународним и државним 
такмичењима организованим од стране међународних 
и државних савеза чланица Међународног олимпијског 
комитета или Sport Accorda. За успјехе у области науке, 
умјетности и културе достављају се други релевантни 
докази који указују на тачност тврдњи у пријавном 
обрасцу.

(4) Подносилац пријаве за средства из члана 2. 
став (2) ове одлуке приликом пријаве на Јавни позив 
обавезно доставља:

a) ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (попуњен), који 
чини саставни дио ове одлуке и који се може добити 
у Министарству, путем веб странице Министарства: 
www.mksmtk.gov.ba и путем веб странице Владе 
Кантона www.vladatk.gov.ba;

б) ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1) ЦИПС образац ПБА3 не старији од 30 дана 

(оригинал или овјерена копија)
2) Доказ о постигнутим резултатима у области 

образовања, спорта, науке, културе и умјетности 
(оригинал или овјерена копија)

3) Доказ о школским признањима и учешћу на 
школским такмичењима (оригинал или овјерена копија)

4) Доказ о оствареном просјеку оцјена у 
средњошколској или високошколској установи  
(оригинал или овјерена копија)

5) Доказ о стручној спреми (диплома, увјерење, 
свједоџба) (оригинал или овјерена копија) Напомена: 
Уколико се ради о иностраној образовној исправи, 
подносилац пријаве обавезан је уз овјерену копију исте 
доставити и одговарајуће рјешење о нострификацији, 
односно стручном признавању, издато од стране 
надлежног министарства

6) Доказ о чланству у невладиној организацији 
(удружењу или фондацији) (оригинал или овјерена 
копија)

7) Предрачун са спецификацијом трошкова, 
издат од субјекта од којег се планира набавити опрема.

Члан 10.
(Разматрање пријава и начин додјеле средстава)

(1)  Поступак разматрања пријава проводи 
Комисија коју именује Министар за културу, спорт и 
младе  у Влади Кантона (у даљем тексту: министар). 
Комисија има предсједника и два члана. Мандат 
Комисије траје до окончања поступка. Комисија ради на 
сједницама и за свој рад одговара министру. Стручне и 
административне послове за Комисију обавља секретар 
Комисије, којег именује министар.

(2)  У свом раду Комисија може, ради што 
објективнијег вредновања појединих пријава затражити 
консултације експерата из датих области, додатно 
појашњење од стране пријављеног те по потреби 
извршити провјеру приспјелих пријава посредно или 
непосредно на лицу мјеста.

(3)  Комисија разматра приспјеле пријаве у 
погледу испуњавања услова, врши бодовање пријава 
према критеријима из ове одлуке и сачињава Ранг листу 
корисника средстава са позиције „Подршка младима“ 
за 2018. годину, и Листу кандидата чије су пријаве 
неблаговремене, непотпуне и неосноване. Листе се 
објављују на веб страници Владе Кантона: www.vla-
datk.gov.ba и веб страници Министарства: www.mk-
smtk.gov.ba.

(4)  На објављене листе сви кандидати имају право 
приговора у року од осам дана од дана објављивања 
листи на веб страници Владе Кантона и Министарства.

(5)  Приговор се подноси Министарству у писаној 
форми о којем рјешењем одлучује министар у року од 
15 дана од дана истека рока за подношење приговора.

(6)  Након истека рока за приговор и након 
рјешавања по уложеним приговорима министар доноси 
Коначну ранг листу корисника средстава са позиције 
„Подршка младима“, за 2018. годину, која се објављује 
на веб страници Владе Кантона: www.vladatk.gov.ba и 
веб страници Министарства: www.mksmtk.gov.ba. 
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(7)  На основу Коначне ранг листе корисника 
средстава, министар ће донијети Одлуку о одобравању 
финансијских средстава корисницима, износима и 
намјени финансијских средстава у оквиру Јавног позива 
за одабир корисника средстава са позиције „Подршка 
младима“ у 2018. години, на коју сагласност даје Влада 
Кантона.  

(8) Са одабраним корисницима Министарство 
потписује појединачне уговоре, након чега се средства 
дозначавају на трансакцијски рачун корисника.

Члан 11.
(Извјештавање о утрошку средстава)

(1) Корисници средстава из члана 2. став 
(2) ове одлуке обавезни су додијељена средства 
користити намјенски и дужни су доставити извјештај 
на прописаном обрасцу „Формат извјештаја“ са 
комплетном документацијом којом се доказује 
намјенски утрошак средстава, најкасније у року до 30 
дана од дана дозначавања средстава на рачун корисника 
средстава.

(2) Министарство врши надзор намјенског 
трошења средстава одобреним корисницима на основу 
достављених извјештаја, а по потреби и непосредно 
код корисника средстава. За ту намјену као полазиште 
се користе ваљани извори верификације наведени у 
самој пријави. 

(3)  У случају ненамјенског утрошка средстава 
Министарство покреће поступак за враћање истих.

(4)  Документација која доказује намјенски 
утрошак средстава мора бити у оригиналу или овјереној 
копији (рачун са фискалним рачуном, уговори,  извод са 
банковног рачуна као доказ о плаћању за дефинисане 
намјене средстава, доказ о извршеној уплати – 
уплатница).

Члан 12.
(Недостатак средстава)

У случају недостатка средстава у Буџету 
Тузланског кантона обуставља се реализација додјеле 
средстава у потпуности или дјелимично, сразмјерно 
недостајућим средствима.

Члан 13.
(Ступање на снагу Одлуке )

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16311-1/18                         
         Тузла, 03.07.2018. године
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Starosna dob podnosioca 
prijave u trenutku 
podnošenja prijave 

 ______godina 

Stručna sprema / Završeni 
nivo obrazovanja 
(naznačava se posljednje 
završeni nivo obrazovanja) 

 doktor nauka ili završen treći ciklus visokog obrazovanja  

 magistar nauka  

 magistar specijalist ili završen drugi ciklus visokog obrazovanja visoka 
stručna sprema ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u 
četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova, 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                            

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                   

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН TUZLANSKI KANTON                                                                                                   
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade                                             Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe 

 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

TUZLA CANTON 
Ministry of  Culture, Sports and Youth 

 

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

PRIJAVNI OBRAZAC 
za  subvencioniranje kamata na kredite  za stambeno zbrinjavanje mladih 

Ime i prezime   

Jedinstveni matični broj              

Mjesto i država rođenja   

Adresa prebivališta, 
poštanski broj i mjesto  

Državljanstvo  

Telefon / fax / e – mail   

Broj Ugovora o 
namjenskom, stambenom 
kreditu 

 

Naziv banke u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
sa kojom postoji sklopljen 
Ugovor o stambenom 
kreditu 

 

Broj transakcijskog računa 
podnosioca prijave                  

Iznos kamate 

Ukupan iznos kamate u periodu 
01.06.2017.-31.05.2018. godine 

Traženi iznos 
sredstava od 
Ministarstva 
(KM) 

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

 
  3.000,00   
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 viša školska sprema ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u 
trogodišnjem trajanju sa ostvarenih 180 ECTS bodova  

 V stepen stručne spreme  

 srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju  

 srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju  

Ostvareno školsko priznanje 
 učenik generacije srednje škole  

 najviše priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta 

Iznos prosječnih ukupnih 
mjesečnih prihoda 
domaćinstva u posljednja tri 
mjeseca 

____________________ KM 

Postignuti rezultati u oblasti 
nauke, umjetnosti, sporta i 
kulture 

 dobitnik svjetskih renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke, 
umjetnosti, sporta i kulture  

o osvojeno prvo mjesto/nagrada : (zaokružiti)   DA/NE 

Navesti o kojoj vrsti priznanja i nagrade se radi: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________ 

 doprinos kroz patente dokazane ili certificirane od strane ovlaštenih 
institucija  

Navesti o kojoj vrsti doprinosa i o kojoj instituciji se radi: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________ 

 dobitnik evropskih  renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke, 
umjetnosti, sporta i kulture  

o osvojeno prvo mjesto/nagrada : (zaokružiti)   DA/NE 

Navesti o kojoj vrsti priznanja i nagrade se radi: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________ 

 dobitnik renomiranih priznanja i nagrada u državnim okvirima u oblasti 
nauke, umjetnosti, sporta i kulture  

o osvojeno prvo mjesto/nagrada : (zaokružiti)   DA/NE 

Navesti o kojoj vrsti priznanja i nagrade se radi: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 



Srijeda, 08.08.2018. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 13 - Strana 1309
 
 

3 
 

 objavljen udžbenik, odobren od nadležnih institucija za upotrebu u 
obrazovnim ustanovama: 

 samostalno  

 koautorstvo  

Navesti  naziv udžbenika i nadležne institucije koja je odobrila upiotrebu u 
obrazovnim ustanovama 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________ 

Broj članova porodičnog 
domaćinstva ________________ članova 

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

 
 CIPS obrazac PBA3 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija). 
 Uvjerenje izdato od suda sa mjestom prebivališta i mjestom rođenja da podnosilac prijave i članovi 

njegovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici stana ili porodične kuće u mjestu prebivališta i 
mjesta rođenja na području Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija). 

 Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje sa Planom otplate kredita na 
kojem se jasno vidi iznos kamate koju je potrebno platiti u periodu od 01.06.2017. godine do 
31.05.2018. godine (kopija). Napomena: Podnosioci prijave koji budu odabrani kao korisnici 
sredstava, dužni su u roku od tri dana od dana objave Rang liste korisnika sredstava sa pozicije 
„Podrška mladima“ za 2018. godinu tražene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

 Potvrda od banke da do momenta podnošenja prijave postoji uredna otplata kredita (treba da sadrži 
i slijedeće podatke: ime i prezime podnosioca prijave, JMBG, broj ugovora o stambenom kreditu, 
broj transakcijskog računa podnosioca prijave) (original). 

 Izjava podnosioca prijave ovjerenu kod nadležnog gradskog/ općinskog organa ili notara da u 
prethodnim godinama nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje 
kamata za stambeno zbrinjavanje od Vlade Kantona i drugih organa uprave Tuzlanskog kantona 
(original ili ovjerena kopija). 

 Notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće (original ili ovjerena kopija). 
 Dokaz o otvorenom transakcijskom računu u banci za podnosioca prijave (kopija). 
 Dokaz o stručnoj spremi (Diploma, Uvjerenje, Svjedodžba) (original ili ovjerena kopija). Napomena: 

Ukoliko se radi o inostranoj obrazovnoj ispravi, podnosilac prijave obavezan je uz ovjerenu kopiju 
iste dostaviti i odgovarajuće rješenje o nostrifikaciji, odnosno stručnom priznavanju, izdato od 
strane nadležnog Ministarstva. 

 Dokaz o školskim priznanjima (učenik generacije srednje škole, najviše priznanje 
univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta) (original ili ovjerena kopija). 

 Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana (original ili ovjerena kopija). 
 Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog 

domaćinstva (original ili ovjerena kopija):  
 tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o 

visini posljednje tri mjesečne plate,  
 ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca, 
 za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: obrazac 2002 o plaćenim 

doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave. 
 Uvjerenje iz Porezne uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim 

prihodima (original ili ovjerena kopija). 
 Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne 

vode na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave porezne uprave za sve 
nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija). 

 Dokaz o postignutim rezultatima u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture (original ili ovjerena 
kopija) Napomena: Dokaz izdat od strane Sportskog saveza BiH ili granskog sportskog saveza 
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Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti što 
potvrđujem potpisom. 
 
         Mjesto: ................................ 
        
         Datum: ................................ 
               
      
                  
                               .................................. 
                           (potpis podnosioca prijave) 

organizovan na nivou države mora da sadrži podatke iz kojih se vidi da je 1, 2. ili 3. mjesto 
osvojeno na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zvaničnim svjetskim ili evropskim prvenstvima 
organizovanim od strane krovnih međunarodnih asocijacija u odgovarajućoj oblasti sporta, odnosno 
da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na zvaničnim međunarodnim i državnim takmičenjima 
organizovanim od strane međunarodnih i državnih saveza članica Međunarodnog olimpijskog 
komiteta ili Sport Accorda. Za uspjehe u oblasti nauke, umjetnosti i kulture dostavljaju se drugi 
relevantni dokazi koji ukazuju na tačnost tvrdnji u prijavnom obrascu. 
 
Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,  

zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost  svih unesenih podataka. 
Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.  

 
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom, 

korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok 
korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list 
papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti 
sa potpisom. 
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Starosna dob podnosioca 
prijave u trenutku podnošenja 
prijave 

 ______godina 

Postignuti rezultati u oblasti 
obrazovanja, nauke, umjetnosti, 
sporta i kulture 

POSTIGNUTI REZULTATI  U OBLASTI SPORTA 
 

 ispunjenje kvalifikacione norme za olimpijske i paraolimpijske igre u 
pojedinačnim i kolektivnim sportovima 

 
Specificirati sport i olimpijske i paraolimpijske igre 

_______________________________________________
_______________________________________________

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                            

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                   

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН TUZLANSKI KANTON                                                                                                   
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade                                             Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe 

 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

TUZLA CANTON 
Ministry of  Culture, Sports and Youth 

 

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

PRIJAVNI OBRAZAC 
za  nabavku računarske opreme i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i 
uspjesima mladih ljudi  u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti i sporta na 

području Tuzlanskog kantona 

Ime i prezime   

Jedinstveni matični broj              

Mjesto i država roĎenja  

Adresa prebivališta, poštanski 
broj i mjesto   

Državljanstvo  

Naziv banke-filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
adresa 

 

Broj transakcijskog računa 
podnosioca prijave                  

Telefon / fax / e – mail   

Vrijednost i namjena opreme 
koja se nabavlja 

Ukupna vrijednost opreme  
(KM) 

 
 

Traženi iznos 
sredstava od 

Ministarstva (KM) 

Maksimalni iznos 
sredstava po namjeni 
ne smije iznositi više 

od  

 
  2.000 KM 

Opisati za koje namjene 
će se koristiti oprema  
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_______________________________________________
_______________________________________________ 
 učešće na svjetskom i evropskom prvenstvu u olimpijskim i 

paraolimpijskim sportovima i disciplinama  
 

Specificirati sport i prvenstvo 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 učešće na Mediteranskim igrama i balkanskom prvenstvu  

 
Specificirati sport i prvenstvo 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 seniorski prvak BiH (muška i ženska konkurencija) u sportovima koji 

imaju najmanje dva ranga organizovanog takmičenja, po liga sistemu 
 

Specificirati sport i prvenstvo 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 proglašenje sportistom 2017. godine Tuzlanskog kantona 
 proglašenje sportistom 2017. godine Grada/Općine 
 
Specificirati Grad/Općinu 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
 za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na državnom takmičenju  

 
Specificirati sport i takmičenje 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na federalnom takmičenju 

 
Specificirati sport i takmičenje 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na kantonalnom takmičenju  

 
Specificirati sport i takmičenje 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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POSTIGNUTI REZULTATI  U OBLASTI OBRAZOVANJA 
 
 dodijeljena Zlatna plaketa Univerziteta u Tuzli  
 dodijeljena Srebrna plaketa Univerziteta u Tuzli 
 dodijeljena diploma o proglašenju učenika generacije  
 osvojene priznanja i nagrade na međunarodnom takmičenju 

 
Specificirati priznanje, nagradu i takmičenje 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 osvojene priznanja i nagrade na državnom takmičenju  

 
Specificirati priznanje, nagradu i takmičenje 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 osvojene priznanja i nagrade na federalnom takmičenju  

 
Specificirati priznanje, nagradu i takmičenje 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
 osvojene priznanja i nagrade na kantonalnom takmičenju  

 
Specificirati priznanje, nagradu i takmičenje 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 osvojene priznanja i nagrade na općinskom takmičenju 

 
Specificirati priznanje, nagradu i takmičenje 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________________________________________ 

 
POSTIGNUTI REZULTATI U OBLASTI NAUKE, KULTURE I UMJETNOSTI 

 

 dobitnik svjetskih i evropskih  renomiranih priznanja i nagrada u 
oblasti kulture i umjetnosti  

o osvojeno prvo mjesto/nagrada : (zaokružiti)   DA/NE 

Navesti o kojoj vrsti priznanja i nagrade se radi: 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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 dobitnik renomiranih priznanja i nagrada u državnim okvirima u 
oblasti kulture i umjetnosti  

o osvojeno prvo mjesto/nagrada : (zaokružiti)   DA/NE 

Navesti o kojoj vrsti priznanja i nagrade se radi: 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 doprinos kroz patente dokazane ili certificirane od strane ovlaštenih 
institucija  

Navesti o kojoj vrsti doprinosa i o kojoj instituciji se radi: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Prosjek ocjena za studente:  

Prosjek ocjena za učenike:  

Stručna sprema / Završeni nivo 
obrazovanja (naznačava se 
posljednje završeni nivo 
obrazovanja) 

 doktor nauka ili završen treći ciklus visokog obrazovanja  

 magistar nauka  

 magistar specijalist ili završen drugi ciklus visokog obrazovanja 
visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u 
četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova, 

 viša školska sprema ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u 
trogodišnjem trajanju sa ostvarenih 180 ECTS bodova  

 V stepen stručne spreme  

 srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju  

 srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju  

Članstvo u nevladinoj 
organizaciji/organizacijama 

Navesti naziv organizacije/a koje je član: 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

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

 CIPS obrazac PBA3 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija). 

 Dokaz o postignutim rezultatima u oblasti obrazovanja, sporta, nauke, kulture i umjetnosti (original ili ovjerena 
kopija). 

 Dokaz o školskim priznanjima i učešću na školskim takmičenjima (original ili ovjerena kopija). 

 Dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena u srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi  (original ili ovjerena kopija). 

 Dokaz o stručnoj spremi (Diploma, Uvjerenje, Svjedodžba) (original ili ovjerena kopija) Napomena: Ukoliko se 



Srijeda, 08.08.2018. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 13 - Strana 1315
 
 

5 
 

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

radi o inostranoj obrazovnoj ispravi, podnosilac prijave obavezan je uz ovjerenu kopiju iste dostaviti i 
odgovarajuće rješenje o nostrifikaciji, odnosno stručnom priznavanju, izdato od strane nadležnog Ministarstva. 

 Dokaz o članstvu u nevladinoj organizaciji (udruženju ili fondaciji) (original ili ovjerena kopija). 

 Predračun sa specifikacijom troškova, izdat od subjekta od kojeg se planira nabaviti oprema. 

 
Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,  

zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost  svih unesenih podataka. 
Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.  

 
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom, 

korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok 
korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list 
papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti 
sa potpisom. 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 42. став (3) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину (”Службене новине 
Тузланског кантона”, број: 19/17) и чланом 59. став 
(3) Закона о буџетима у Федерацији БиХ (”Службене 
новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 
91/15, 102/15, 104/16 и 5/18), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 19.06.2018. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину 

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17) 
између буџетских корисника у дијелу распореда расхода 
по основу властитих прихода у износу од 400,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на следећи начин: 

на терет потрошачког мјеста:

- 24030026 – ЈУ МСШ Теочак  
са економског кода:
- 613400 – Набавка материјала и ситног 

инвентара ......................................................... 400,00 КМ
  
у корист потрошачког мјеста:
- 24030020 – ЈУ Средња музичка школа „Честмир 

Мирко Душек“ Тузла
на економски код:
- 613800 – Издаци осигурања, банковних услуга 

и услуга платног промета ............................. 400,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и буџетски корисници из тачке II ове одлуке.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16339/18                         
         Тузла, 19.06.2018. године

617
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 26.06.2018. године, 
доноси

О  Д  Л  У  К  У
о усмјеравању трансфера за посебне намјене у

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне 

намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину за финансирање извршилаца у Пројекту ЕУ 
„Унапређење рада на предметима ратних злочина у 
Босни и Херцеговини“ за Кантонално тужилаштво 
Тузланског кантона, потрошачко мјесто - 15040001 у 
износу 108.023,95 КМ, додијељених од  Министарства 
финансија и трезора БиХ и дијела неутрошеног  
трансфера  из 2017. године. 

II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке 

усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину, у дијелу плана прихода по основу намјенских 
и властитих прихода,  текућих и капиталних трансфера 
и донација, повећањем планираних прихода на 
економском   коду   732111 - Примљени текући 
трансфери од Државе у износу од 108.023,95 КМ. 

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода и издатака у дијелу 
распореда прихода по основу текућих и капиталних 
трансфера и донација на  потрошачком мјесту 15040001 
- Кантонално тужилаштво Тузланског кантона, 
функционални код 0330, на економским кодовима:

611100 - Бруто плате и накнаде плате ……………
..………..………......................................... 87.800,20 КМ

611200 - Накнаде трошкова запослених ……….....
.....................................................................  11.039,30 КМ

612100 - Доприноси послодавца …… 9.129,50 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услу

ге………............................................................  54,95 КМ.

III
Задужује се Кантонално тужилаштво да средства 

из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство правосуђа и 
управе  и  Кантонално тужилаштво.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16076-4/18                         

Тузла, 26.06.2018. године 
 

618
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 26.06.2018. године, 
доноси
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О  Д  Л  У  К  У
о усмјеравању трансфера за посебне намјене
у Буџет Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне 

намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. годину, 
на име финансијске помоћи за суфинансирање Едиције 
„Монумента Сребреница“, а у циљу истраживања, 
документовања и свједочења о друштвено - историјској 
прошлости и садашњости регије Сребреница, за 
потрошачко мјесто – 32 02 0006 ЈУ Завод за заштиту 
и коришћење културно - историјског и природног 
насљеђа Тузланског кантона у износу  6.000,00  КМ, 
додијељене од  Федералног министарства расељених 
особа и избјеглица.

II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке 

усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских 
и властитих прихода,  текућих и капиталних трансфера 
и донација, повећањем планираних прихода на 
економском   коду   732 112 – Примљени текући 
трансфери од Федерације.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода и издатака у дијелу 
распореда прихода по основу текућих и капиталних 
трансфера и донација на  потрошачком мјесту 32 02 
0006  – ЈУ Завод за заштиту и коришћење културно - 
историјског и природног насљеђа Тузланског кантона,  
на економском коду:

-  613 900 – Уговорене и друге посебне услуге,  
функционални код 0820.

III
Задужује се ЈУ Завод за заштиту и коришћење 

културно - историјског и природног насљеђа Тузланског 
кантона, да средства из тачке I ове одлуке утроши до 
31.12.2018. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство за културу, 
спорт и младе и ЈУ Завод за заштиту и коришћење 
културно - историјског и природног насљеђа 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16171-2/18                         

Тузла, 26.06.2018. године 
                                       

619
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 03.07.2018. године, 
доноси

О  Д  Л  У  К  У
о усмјеравању трансфера за посебне намјене у

Буџет Тузланског кантона за  2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне 

намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. годину, за 
суфинансирање обављања стручног оспособљавања без 
заснивања радног односа – волонтерског стажа бораца 
и чланова њихових породица за ЈУ Завод за заштиту 
и коришћење културно - историјског и природног 
насљеђа Тузланског кантона, потрошачко мјесто – 32 02 
0006  у износу  690,00  КМ, додијељене од ЈУ Службе за 
запошљавање Тузланског кантона.

II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке 

усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских 
и властитих прихода,  текућих и капиталних трансфера 
и донација, повећањем планираних прихода на 
економском   коду   732 133 – Трансфер од кантоналне 
Службе за запошљавање.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода и издатака у дијелу распореда 
и прихода  по основу текућих и капиталних трансфера 
и донација  на  потрошачком мјесту 32 02 0006  – ЈУ 
Завод за заштиту и коришћење културно - историјског и 
природног насљеђа Тузланског кантона,  на економском 
коду 613 900 – Уговорене и друге посебне услуге у 
износу  690,00 КМ.

III
Задужује се  ЈУ Завод за заштиту и коришћење 

културно - историјског и природног насљеђа Тузланског 
кантона, да средства из тачке I ове одлуке утроши до 
31.12.2018. године.

IV
За реализацију наведене одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство за културу, 
спорт и младе и ЈУ Завод за заштиту и коришћење 
културно - историјског и природног насљеђа 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16697-2/18                         

Тузла, 03.07.2018. године 

620
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 03.07.2018. године, 
доноси
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О  Д  Л  У  К  У
о усмјеравању трансфера за посебне намјене у

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за 

посебне намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину, за суфинансирање културне манифестације 
„Концерт студената Музичке Академије Сарајево 
и Masterclasse професора Академије МАС“ за ЈУ 
Средња музичка школа „Честмир Мирко Душек“ Тузла, 
потрошачко мјесто – 24030020 у износу 125,00 КМ, 
додијељене од Града Тузла.

II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке 

усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских 
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера 
и донација, повећањем планираних прихода на 
економском  коду 732115 – Примљени текући трансфери 
од градова.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација  на 
потрошачком мјесту 24030020 – ЈУ Средња музичка 
школа „Честмир Мирко Душек“ Тузла, на економском 
коду 613700 – Издаци за текуће одржавање у износу од 
125,00 КМ, функционални код 0922.

III
Задужује се ЈУ Средња музичка школа „Честмир 

Мирко Душек“ Тузла да средства из тачке I ове одлуке 
утроши до 31.12.2018. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања 
и науке и ЈУ Средња музичка школа „Честмир Мирко 
Душек“ Тузла.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантон“. 

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-15019-2/18                         

Тузла, 03.07.2018. године
 

621
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 03.07.2018. године, 
доноси

О  Д  Л  У  К  У
о усмјеравању трансфера за посебне намјене у

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне 

намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. годину, 
у сврху изградње фискултурне сале за ЈУ ОШ „Едхем 
Мулабдић“ Градачац, потрошачко мјесто – 24020011 у 
износу 3.000,00 КМ, додијељене од Општине Градачац.

II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке 

усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских 
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера 
и донација, повећањем планираних прихода  на 
економском  коду 742116 – Примљени капитални 
трансфери од општина.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација 
на потрошачком мјесту 24020011 – ЈУ ОШ „Едхем 
Мулабдић“ Градачац, функционални кодови 0912 и 
0921, на економском коду 8212 – Набавка грађевина у 
износу од 3.000,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Градачац 

да средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. 
године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке  и ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16357-2/18                         

Тузла, 03.07.2018. године    
 

622
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17),  а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 13.07.2018. године, 
доноси

О  Д  Л  У  К  У
о усмјеравању трансфера за посебне намјене у

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне 

намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у 
сврху реализације пројекта „Савремене мултимедијалне 
учионице“ за ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла, потрошачко мјесто 
– 24020048 у износу 54.995,85 КМ, додијељене од 
Федералног министарства образовања и науке.
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II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке 

усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских 
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера 
и донација, повећањем планираних прихода на 
економском  коду 732112 – Примљени текући трансфери 
од Федерације.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација на 
потрошачком мјесту 24020048 – ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла, 
функционални кодови 0912 и 0921, на економском коду 
8213 - Набавка опреме у износу од 54.995,85 КМ.

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

тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке  и ЈУ ОШ „Пазар“ 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16298-1/18                         

Тузла, 13.07.2018. године   
 

623
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 26.06.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет 

Тузланског кантона за 2018. годину у сврху реализације 
пројекта “Путовање кроз вријеме са ИТ“ за ЈУ ОШ 
„Тиња“ Сребреник, потрошачко мјесто – 24020035 
у износу од 1.620,00 КМ, додијељене од стране 
Дионичког друштва BH Telecom Сарајево.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација, 
повећањем планираних прихода на економском коду 
733112 – Донације од правних лица.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 

основу текућих и капиталних трансфера и донација 
на потрошачком мјесту 24020035 – ЈУ ОШ „Тиња“ 
Сребреник, на економском коду 6134 - Набавка 
материјала и ситног инвентара у износу од 420,00 
КМ, функционални код 0912 у износу од 282,32 КМ 
и функционални код 0921 у износу од 137,68 КМ и 
економском коду 8213 – Набавка опреме у износу од 
1.200,00 КМ, функционални код 0912 у износу од 806,64 
КМ и функционални код 0921 у износу од 393,36 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник да средства 

из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-12223-2/18                         

Тузла, 26.06.2018. године 

624
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 26.06.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање дијела неутрошене 

донације из 2014. године у Буџет Тузланског кантона 
за 2018. годину,  за финансирање набавке намјештаја 
за опремање велике сале и сале за рад истражних 
тимова  Кантоналног тужилаштвa Тузланског кантона, 
потрошачко мјесто - 15040001  у износу  9.090,23  КМ, 
додијељене од  Мисије ОСЦЕ-а.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода,  текућих и капиталних трансфера и донација, 
повећањем планираних прихода на економском коду 
722751 - Примљене намјенске донације непланирана у 
буџету.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда  прихода  по основу текућих и капиталних 
трансфера и донација  на потрошачком мјесту 15040001- 
Кантонално тужилаштво, на економском коду  821300 – 
Набавка опреме у износу  9.090,23 КМ.
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III
Задужује се Кантонално тужилаштво да средства 

из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство правосуђа и 
управе и Кантонално тужилаштво.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-12783-1/18                         

Тузла, 26.06.2018. године    
 

625
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 26.06.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање дијела неутрошене 

донације из 2016. године у Буџет Тузланског кантона за 
2018. годину  за финансирање извршилаца у  Пројекту 
ЕУ „Унапређење рада на предметима ратних злочина 
у Босни и Херцеговини“ Кантоналном тужилаштву 
Тузланског кантона, потрошачко мјесто - 15040001  
у износу  21.401,08  КМ, додијељене од  Федералног 
тужилаштва.   

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода,  текућих и капиталних трансфера и донација,  
повећањем планираних прихода  на економском  коду   
733112 – Донације од правних лица.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда  прихода  по основу текућих и капиталних 
трансфера и донација  на  потрошачком мјесту 15040001 
- Кантонално тужилаштво Тузланског кантона,  
функционални код 0330, на економским кодовима:

611100 - Бруто плате и накнаде плате … 17.661,30 
КМ

611200 - Накнаде трошкова запослених …………
…….......….....….…....................................... 1.828,84 КМ

612100 - Доприноси послодавца …… 1.854,48 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услуге ...........

........................................................................... 56,46 КМ. 

III
Задужује се  Кантонално тужилаштво да средства 

из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство правосуђа и 
управе и  Кантонално тужилаштво.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16076-3/18                         

Тузла, 26.06.2018. године 

626
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 26.06.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет 

Тузланског кантона за 2018. годину у сврху реализације 
пројекта “Обнова Центра од поплаве“ за ЈУ Центар за 
образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и 
говора Тузла, потрошачко мјесто – 24020086 у износу 
од 8.553,33 КМ, додијељене од стране Аустралијске 
амбасаде у Бечу.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација, 
повећањем планираних прихода на економском коду 
733122 – Донације од страних правних лица.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација 
на потрошачком мјесту 24020086 – ЈУ Центар за 
образовање и васпитање и рехабилитацију слушања 
и говора Тузла, функционални кодови 0912 и 0921, на 
економским кодовима 8213 – Набавка опреме у износу 
од 1.313,33 КМ и 8216 – Реконструкција и инвестицијско 
одржавање у износу од 7.240,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ Центар за образовање и васпитање 

и рехабилитацију слушања и говора Тузла да средства 
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. године.
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IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања 
и науке и ЈУ Центар за образовање и васпитање и 
рехабилитацију слушања и говора 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-14992-2/18                         

Тузла, 26.06.2018. године 

627
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 03.07.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет 

Тузланског кантона за 2018. годину у сврху реализације 
пројекта “Recycle for the better future“ за ЈУ ОШ „Хасан 
Кикић“ Градачац, потрошачко мјесто – 24020008 у 
износу од 5.794,80 КМ, додијељене од стране Амбасаде 
САД-а у Босни и Херцеговини.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација, 
повећањем планираних прихода на економском коду 
722751 – Примљене намјенске донације непланиране у 
буџету.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација 
на потрошачком мјесту 24020008 – ЈУ ОШ „Хасан 
Кикић“ Градачац, функционални кодови 0912 и 0921, 
на економским кодовима 6131 – Путни трошкови у 
износу од 89,53 КМ, 6134 - Набавка материјала и ситног 
инвентара у износу од 612,00 КМ, 6139 – Уговорене и 
друге посебне услуге у износу од 1.975,75 КМ и 8213 – 
Набавка опреме у износу од 3.117,52 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Градачац да 

средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. 
године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-15146-2/18                         

Тузла, 03.07.2018. године 

628
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 03.07.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет 

Тузланског кантона за 2018. годину у сврху реализације 
пројекта “Набавка паметне табле за опремање 
мултимедијалног кабинета“ за ЈУ ОШ „Хамдија 
Крешевљаковић“ Градачац, потрошачко мјесто – 
24020009 у износу од 3.590,00 КМ, додијељене од 
стране Дионичког друштва BH Telecom Сарајево.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација, 
повећањем планираних прихода на економском коду 
722751 – Примљене намјенске донације непланиране у 
буџету.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација 
на потрошачком мјесту 24020009 – ЈУ ОШ „Хамдија 
Крешевљаковић“ Градачац, функционални кодови 0912 
и 0921, на економском коду 8213 – Набавка опреме у 
износу од 3.590,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Хамдија Крешевљаковић“ 

Градачац да средства из тачке I ове одлуке утроши до 
31.12.2018. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке  и ЈУ ОШ „Хамдија Крешевљаковић“ Градачац.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 
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     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16457-2/18                         

Тузла, 03.07.2018. године

629
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 03.07.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет 

Тузланског кантона за 2018. годину на име изградње 
фискултурне сале са двије учионице у Међиђи Доњој 
за ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Градачац, потрошачко 
мјесто – 24020011 у износу од 6.500,00 КМ, додијељене 
од стране запосленика ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ 
Градачац.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација, 
повећањем планираних прихода на економском коду 
733111 – Донације од физичких лица.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација 
на потрошачком мјесту 24020011 – ЈУ ОШ „Едхем 
Мулабдић“ Градачац, функционални кодови 0912 и 
0921, на економском коду 8212 – Набавка грађевина у 
износу од 6.500,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Градачац 

да средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. 
године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке  и ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Градачац.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и бит 

ће 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16645-2/18                         

Тузла, 03.07.2018. године 

630
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 03.07.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет 

Тузланског кантона за 2018. годину у сврху помоћи 
у набавци учила - медицинске бебе лутке за обуку за 
потребе Медицинске школе у саставу ЈУ Мјешовита 
средња школа Бановићи, за ЈУ Мјешовита средња 
школа Бановићи, потрошачко мјесто – 24030001 у 
износу од 1.124,00 КМ, додијељене од стране Општине 
Бановићи.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација, 
повећањем планираних прихода на економском коду 
733112 – Донације од правних лица.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација на  
потрошачком мјесту 24030001 – ЈУ Мјешовита средња 
школа Бановићи, на економском коду 8213 – Набавка 
опреме у износу од 1.124,00 КМ, функционални код 
0922.

III
Задужује се ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи 

да средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. 
године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке  и ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16357-2/18                         

Тузла, 03.07.2018. године 

631 
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине 
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Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 20.07.2018. године, 
доноси

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

кантона за 2018. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет 

Тузланског кантона за 2018. годину, у сврху реализације 
пројекта “Инклузивно образовање – рад са дјецом 
са посебним потребама и надареном дјецом“ за ЈУ 
ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница, потрошачко мјесто – 
24020071 у износу од 855,73 КМ, додијељене од стране 
Вијећа родитеља школе.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација, 
повећањем планираних прихода на економском коду 
733111 – Донације од физичких лица.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по 
основу текућих и капиталних трансфера и донација на 
потрошачком мјесту 24020071 – ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ 
Грачаница, функционални кодови 0912 (износ од 603,88 
КМ) и 0921 (износ од 251,85 КМ), на економском коду 
8213 – Набавка опреме у укупном износу од 855,73 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница да 

средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018. 
године.

IV
За реализацију наведене одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-18071-2/18                         

Тузла, 20.07.2018. године

632
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 45. став (1) тачка 1. и чланом 46. став 
(1) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2018. годину („Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 19/17 ), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 26.06.2018. године,  доноси 

  
О  Д  Л  У  К  У

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

I
Одобравају се новчана средства у износу од 

2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде конвертибилних 
марака), ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа 
Тузла у сврху одласка ученика ове школе на Свјетско 
ИТ такмичење “Microsoft Office Specialist 2018” које 
се одржава на Флориди (САД) од 29.07. до 01.08.2018. 
године.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће 

се  реализовати  са потрошачке јединице 11050001 
- „Текућа резерва“, преко буџетске организације 
24030012 – ЈУ Мјешовита средња електротехничка 
школа Тузла економски код 614200 – Текући трансфери 
појединцима у износу од 2.000,00 КМ, функционални 
код 0922.

III
Задужује се ЈУ Мјешовита средња електротехничка 

школа Тузла да Министарству образовања и науке 
достави извјештај са документацијом о утрошку 
одобрених средстава  у складу са намјеном из тачке I 
ове одлуке у року од 30 дана по уплати средстава на 
рачун одабраног добављача.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа 
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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-14-17179/18                         

Тузла, 26.06.2018. године
 

633
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са 
чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом 46. став (1) Закона 
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана  
10.07.2018. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о одобравању средстава са позиције

„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се новчана средства у износу од 500,00 

КМ (словима: петстотина конвертибилних марака) 
Удружењу младих “Обнова” Тузла, за суфинансирање 
манифестације “Пети толерантни гулаш” која ће се 
одржати 14. и 15.07.2018. године, а за покриће трошкова 
набавке шатора за камповање и пратеће опреме.
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II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке 

реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 - 
„Текућа резерва“, преко буџетске позиције 32010001 
– Министарство за културу, спорт и младе, економски 
код 614300 – Текући трансфери непрофитним 
организацијама.

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће 

се у корист Удружењa младих “Обнова” Тузла, на 
трансакцијски рачун број: 306-000-27419186-61 
отворен код Addiko Bank d.d. Сарајево.

IV
Задужује се Удружење младих “Обнова” Тузла 

да Министарству за културу, спорт и младе достави 
извјештај са документацијом о утрошку одобрених 
финансијских средстава, у року од 30 дана по уплати 
средстава из тачке I ове одлуке.

V
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Министарство за културу, 
спорт и младе.

VI
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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-14-22916/18                         

Тузла, 10.07.2018. године 

634
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом 46. став (1) 
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
19/17 и 11/18), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.07.2018. године, доноси 

  
О  Д  Л  У  К  У

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

I
Одобравају се новчана средства у износу од 1.500,00 

КМ (словима: једнахиљада петстотина конвертибилних 
марака) Еколошком спортском риболовном друштву 
“Дријенча” Грачаница, као финансијска помоћ за 
покретање поступка за накнаду штете због помора 
рибе, настале изљевањем “Бијелог мора” у Лукавцу.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке 

реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 - 
„Текућа резерва“, преко буџетске позиције 18010001 
– Министарство просторног уређења и заштите 
околице економски код 614300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама.

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће 

се у корист Еколошког спортског риболовног друштва 
“Дријенча” Грачаница на трансакцијски рачун број: 
161-025-00037700-49 отворен код Raiffeisen банке 
Грачаница.

IV
Задужује се Еколошко спортско риболовно 

друштво “Дријенча” Грачаница да Министарству 
просторног уређења и заштите околице достави 
извјештај са документацијом о утрошку одобрених 
финансијских средстава у року, од 30 дана по уплати 
средстава из тачке I ове одлуке.

V
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Министарство просторног 
уређења и заштите околице.

VI
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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-14-18462/18                         

Тузла, 13.07.2018. године
 

635
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) а у вези 
са чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом 46. став (1) 
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
19/17 и 11/18), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.07.2018. године, доноси 

  
О  Д  Л  У  К  У

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

I
Одобравају се новчана средства у износу од 

3.000,00 КМ (словима: трихиљаде конвертбилних 
марака) Организацији ратних војних инвалида 
општине Теочак за суфинансирање издатака из тачки 
6-10 и 12. Финансијског плана Програма обиљежавања 
манифестације “Теочански дани отпора” од 16.- 20. јула 
2018. године.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке 

реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 - 
„Текућа резерва“, преко буџетске позиције 20010002 
– Допунска права из БИЗ-а и остала издвајања за 
кориснике БИЗ-а економски код 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организацијама.

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће 

се у корист Организације ратних војних инвалида 
општине Теочак на трансакцијски рачун број: 132-
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270-03097577-83 отворен код NLB банка, експозитура 
Теочак.

IV
Задужује се Организација ратних војних инвалида 

општине Теочак да Министарству за борачка питања 
достави извјештај са документацијом о утрошку 
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана 
по уплати средстава из тачке I ове одлуке.

V
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Министарство за борачка 
питања.

VI
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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-18462-2/18                         

Тузла, 13.07.2018. године

636
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 
45. став (1) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17 ), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
24.07.2018. године,  доноси 

О  Д  Л  У  К  У
о одобравању средстава са позиције

 „Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се новчана средства у износу од 

4.000,00 КМ (словима: четирихиљаде конвертибилних 
марака), ЈУ Средња музичка школа “Честмир Мирко 
Душек” Тузла у сврху суфинансирања пројекта 
Фестивал класичне музике Гала концерата “ВЕЧЕРИ 
БАРОКА” у периоду јуни - децембар 2018. године.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће се  

реализовати са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа 
резерва“, преко буџетске организације 24030020 – ЈУ 
Средња музичка школа “Честмир Мирко Душек” Тузла 
економски код 613900 – Уговорене и друге посебне 
услуге у износу од 4.000,00 КМ, функционални код 
0922.

III
Задужује се ЈУ Средња музичка школа “Честмир 

Мирко Душек” Тузла да Министарству образовања и 
науке достави извјештај са документацијом о утрошку 
одобрених средстава у складу са намјеном из тачке I 
ове одлуке, у року од 30 дана по уплати средстава на 
рачун одабраног добављача.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања 

и науке и ЈУ Средња музичка школа “Честмир Мирко 
Душек” 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-18676/18                         

Тузла, 24.07.2018. године

637
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 
45. став (1) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17 ), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
24.07.2018. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У
о одобравању средстава са позиције

 „Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се новчана средства у износу од 

2.805,07 КМ (словима: двијехиљаде осамстотинапет 
конвертибилних марака и 07/100 КМ) Уреду за 
заједничке послове кантоналних органа, за плаћање 
рачуна “Солина Метали” д.о.о. Тузла за услуге чишћења 
односно скидања крхотина полупаних стакала и 
осталих висећих предмета са пословне зграде “Содасо” 
у ул. Слатина број 2.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће се 

реализовати са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа 
резерва“, преко буџетске организације 12010001 – Уред 
за заједничке послове кантоналних органа економски 
код 613900 – Уговорене и друге посебне услуге у износу 
од 2.805,07 КМ.

III
Задужује се Уред за заједничке послове кантоналних 

органа да Влади Тузланског кантона достави извјештај 
са документацијом о утрошку одобрених средстава, 
у року од 30 дана по уплати средстава из тачке I ове 
одлуке на рачун добављача.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Уред за заједничке послове 
кантоналних органа.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.
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     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-14-18821/18                         

Тузла, 24.07.2018. године

638
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 
45. став (1) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17 ), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
24.07.2018. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У
о одобравању средстава са позиције

 „Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се новчана средства у износу 

од 4.485,55 КМ (словима: четирихиљаде 
четиристотинеосамдесетпет конвертибилних марака 
и 55/100 КМ), ЈУ ОШ “Џакуле” Грачаница, на име 
измирења трошкова лијечења у случају теже повреде 
на раду (наставник Хусо Куловић) који падају на терет 
правног лица код којег је запосленик осигуран.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће се 

реализовати са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа 
резерва“, преко буџетске организације 24020078 – ЈУ 
ОШ “Џакуле” Грачаница економски код 613900 – 
Уговорене и друге посебне услуге у износу од 4.485,55 
КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ “Џакуле” Грачаница да 

Министарству образовања и науке достави извјештај 
са документацијом о утрошку одобрених средстава 
у складу са намјеном из тачке I ове одлуке, у року 
од 30 дана по уплати средстава на рачун одабраног 
добављача.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ “Џакуле” Грачаница.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-14-18822/18                         

Тузла, 24.07.2018. године

639
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада 

Тузланског кантона, на сједници одржаној 18.07.2018. 
године, доноси

О Д Л У К У
о давању овлашћења Кантоналној агенцији за 

приватизацију Тузла

I
Влада Тузланског кантона овлашћује Кантоналну 

агенцију за приватизацију Тузла за заступање 
Тузланског кантона у парничним поступцима пред 
судовима држава насталих дисолуцијом бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

II
Влада Тузланског кантона даје генералну пуномоћ 

Кантоналној агенцији за приватизацију Тузла да врши 
све радње у вези са заштитом ствари, права и обавеза 
из пасивног подбиланса предузећа са сједиштем у 
Тузланском кантону у државама насталим дисолуцијом 
бивше Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије.

III
Влада Тузланског кантона задужује Кантоналну 

агенцију за приватизацију Тузла да избор правног 
заступника у државама насталим дисолуцијом бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
изврши у складу са Законом о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и са истим 
закључи уговор о заступању или писмо о ангажовању.

IV
Задужује се Агенција за приватизацију у 

Тузланском кантону да Влади Тузланског кантона 
шестомјесечно, уз извјештај о раду, доставља извјештај 
о стању списа у споровима пред надлежним судовима 
и предузетим активностима у вези са заштитом ствари, 
права и обавеза из пасивног подбиланса.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-05-017987/18                         

Тузла, 18.07.2018. године

640
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 13. став (2) Закона о здравственој заштити 
(“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 46/10 и 75/13) 
и чланом 10а. Закона о преузимању права оснивача 
над Јавном здравственом установом Универзитетски 
клинички центар Тузла (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 9/97, 1/98 и 6/02), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 18.07.2018. године, 
доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности



Srijeda, 08.08.2018. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 13 - Strana 1327

I
Даје се сагласност на текст Анеxа Уговора о 

суфинансирању набавке медицинске опреме између 
Владе Тузланског кантона и ЈЗУ УКЦ Тузла број: 02/1-
14-14885-1/16 од 13.06.2018. године.

II
Овлашћује се министар финансија да, у име Владе 

Тузланског кантона, потпише Анеx Уговора из тачке I 
ове одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-14-18117/18                         

Тузла, 18.07.2018. године

641
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 7. Закона о оснивању Јавне установе 
Дирекција регионалних цеста Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 12/13 и 
7/15), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 03.07.2018. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о прихватању приједлога Јавне установе Дирекција 

регионалних цеста Тузланског кантона за 
финансирање пројеката

I
Прихвата се приједлог  Јавне установе Дирекција 

регионалних цеста Тузланског кантона (у даљњем 
тексту: Дирекција регионалних цеста) за финансирање 
пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације 
и санације регионалних цеста Тузланског кантона, 
који је  достављен као саставни дио акта Дирекције 
регионалних цеста, број: 05-05-06-13/18 од 02.07.2018. 
године.

II
Предложени пројекти из тачке I ове одлуке ће бити 

финансирани из кредитних средстава које је Дирекција 
регионалних цеста обезбиједила од комерцијалних 
банака у износу од 20.000.000,00 КМ, а у складу са 
Одлукама Владе Тузланског кантона, број: 02/1-14-
24902-1/17 од 24.10.2017. године и број: 02/1-14-24902-
2/17 од 14.11.2017. године, на које је сагласност дала 
Скупштина Тузланског кантона Одлукама, број: 01-02-
530-3/17 од 30.10.2017. године и број: 01-02-530-10/17 
од 30.11.2017. године.

III
Саставни дио ове одлуке чини табеларни приказ 

приједлога пројеката изградње, реконструкције, 
рехабилитације и санације регионалних цеста 
Тузланског кантона. 

IV
Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности 

Скупштине Тузланског кантона и 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-27-17220-1/18                         

Тузла, 03.07.2018. године
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642
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у 
вези са чланом 15а. Закона о оснивању Јавне установе 
Босански културни центар Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланско - подрињског кантона“, 
број: 13/97 и „Службене новине Тузланског кантона“, бр 
14/01 и 10/14), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 19.06.2018. године, доноси

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању Управног одбора 
Јавне установе Босански културни центар 

Тузланског кантона

I
Именује се Управни одбора Јавне установе 

Босански културни центар Тузланског кантона, на 
период најдуже 90 дана, у следећем саставу:

1. Емина Рамић, предсједник
2. Мирхета Чолић, члан 
3. Самир Ципурковић, члан.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-34-8195-1/18                         

Тузла, 19.06.2018. године

643
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са 
чланом 46а. Закона о архивској дјелатности („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
26.06.2018. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом  именовању Управног одбора ЈУ 

Архив Тузланског кантона

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Архив 

Тузланског кантона, на период најдуже 60 дана, у 
следећем саставу:

1. Мирзет Алић, предсједник
2. Елвир Пилавџић, члан
3. Нијаз Брбутовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-34-12545-2/18                         

Тузла, 26.06.2018. године

644
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 
4. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, 
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), а у вези са чланом 11. 
Уговора о регулисању међусобних односа у вези са 
преношењем и преузимањем дијела оснивачких права 
над Јавном установом Народна и универзитетска 
библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла, број: 02/1-
40-5473-9/17 од 31.03.2017. године, уз претходну 
сагласност Градоначелника Града Тузла за привремено 
именовање Управног одбора Јавне установе Народна 
и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ 
Тузла, број: 02-05-5041-2018, од 11.07.2018. године, 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
24.07.2018. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Народна и универзитетска 

библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Народна 

и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла, 
на период до 60 дана, у следећем саставу:

1. Нермина Бабајић, предсједник,
2. Омар Хаџић, члан и
3. Ениса Жунић, члан.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-05-017484/18                         

Тузла, 24.07.2018. године

645
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 
4. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, 
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), а у вези са чланом 7. Уговора 
о суоснивачким правима и обавезама над Јавном 
установом Специјална библиотека “Бехрам-бег” у 
Тузли, број: 02/1-14-12083/09 од 22.07.2009. године 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
18.07.2018. године, доноси
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању члана Управног одбора
Јавне установе Специјална библиотека „Бехрам-

бег“ у Тузли

I
Именује се члан Управног одбора Јавне установе 

Специјална библиотека „Бехрам-бег“ у Тузли, на 
период до 60 дана:

1. Џенета Чачковић.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-05-014092/18                         

Тузла, 18.07.2018. године

646
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 11. Закона о преузимању права и обавеза 
оснивача прeма Заводу за заштиту и коришћење 
културно - историјског и природног насљеђа Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
10/00 и 1/12), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 19.06.2018. године, доноси

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању Управног одбора Јавне установе Завод 
за заштиту и коришћење културно - историјског и 

природног насљеђа Тузланског кантона

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Завод 

за заштиту и коришћење културно-историјског и 
природног насљеђа Тузланског кантона, на период од 4 
(четири) године, у следећем саставу:

1. Анита Петровић,  предсједник
2. Муниса Ковачевић, члан
3. Фахрудин Османлић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу доношењем 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-40-3068-3/18                         

Тузла, 19.06.2018. године

647
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са 

чланом 13. Одлуке о преузимању оснивачких права над 
Јавном здравственом установом Општа болница “Др. 
Мустафа Бегановић” Грачаница (“Службене новине 
Тузланског кантона”, број: 7/15), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 10.07.2018. године, 
доноси

     
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању Управног одбора ЈЗУ Општа болница
 „Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница

I
Именује се Управни одбор Јавне здравствене 

установе Општа болница „Др. Мустафа Бегановић“ 
Грачаница, на период од четири године, у следећем 
саставу:

1. Мерсед Мустафић, предсједник
2. Елвис Бектић, члан
3. Бедрудин Мердановић, члан
4. Златко Ћехајић, члан
5. Ален Козарић, члан.

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-37-23800/18                         

Тузла, 10.07.2018. године

648
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и 
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 18.07.2018. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Школског одбора

ЈУ Основна школа „Трештеница“ Трештеница, 
Бановићи

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа 

„Трештеница“ Трештеница, Бановићи на период од 
четири године у саставу:

1. Мустафа Маљишевић, предсједник
2. Јасминка Хусановић, члан
3. Јасмина Бојић, члан
4. Адиса Хасић, члан
5. Јасмин Бошњаковић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.
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     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-34-12252/18                         

Тузла, 18.07.2018. године

649
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и 
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 18.07.2018. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Школског одбора

ЈУ Основна школа „Миричина“ Миричина, 
Грачаница

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа 

„Миричина“ Миричина, Грачаница на период од четири 
године у саставу:

1. Хабзија Ковачевић, предсједник
2. Ермина Мујић, члан
3. Сеад Бајић, члан
4. Вилдана Алић, члан
5. Садмир Хатунић, члан. 

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-34-12187/18                         

Тузла, 18.07.2018. године

650
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/11, 
9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 18.07.2018. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Школског одбора

ЈУ Мјешовита средња рударска школа Тузла 

I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња 

рударска школа Тузла на период од четири године у 
саставу:

1. Валдет Иљазовић, предсједник
2. Алма Анић, члан
3. Зијад Салчиновић, члан

4. Едина Смајловић, члан
5. Едвард Софтић, члан. 

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-34-12297/18                         

Тузла, 18.07.2018. године

651
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/11, 
9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 18.07.2018. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Школског одбора

ЈУ Мјешовита средња школа Сапна

I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња 

школа Сапна, на период од четири године, у саставу:

1. Санела Османовић, предсједник
2. Салим Хусејновић, члан
3. Ибрема Омеровић, члан
4. Салко Реџеповић, члан
5. Хасудин Алић, члан. 

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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
           Број: 02/1-34-011880/18                         

Тузла, 18.07.2018. године

652
На основу члана 5. Закона о Влади Тузланског 

кантона (‘’Службене новине Тузланског кантона’’, 
бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 6. 
Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју Тузланског кантона (‘’Службене 
новине Тузланског кантона’’, бр. 8/14, 2/16 и 4/18), на 
приједлог Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Тузланског кантона, уз претходно 
прибављено мишљење Комисије за пољопривреду, 
водопривреду, шумарство и заштиту околиша 
Скупштине Тузланског кантона број: 02-02-338-2/18 
од 21.06.2018. године, Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 26.06.2018. године, д о н о с и
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П  Р  О  Г  Р  А  М
новчаних подршки у пољопривреди и руралном 

развоју у 2018. години

I
Програмом новчаних подршки у пољопривреди 

и руралном развоју у 2018. години (у даљем тексту: 
Програм) одређује се висина средстава за поједине 
моделе новчаних подршки, критерији за остваривање 
права на новчану подршку и план расподјеле средстава 
по областима и врстама  новчаних подршки.

II
Средства из тачке I овог Програма утврђена су у 

Буџету Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон) за 
2018. годину, потрошачка јединица 14010002, раздјел 
14, глава 01, потрошачко мјесто 0002 - ‘’подршка 
пољопривреди и руралном развоју’’ у укупном износу 
од  3.800.000,00 КМ.

III
Општи критерији које морају испунити физичка 

и правна лица (у даљем тексту: корисници) да би 
остварили право на новчану подршку су: 

- да су уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава или Регистар клијената,

- да имају пребивалиште, односно сједиште на 
територији Кантона,

- да су испунили пореске обавезе,
- да су испунили обавезе по основу уговора 

о закупу или уговора о додијељеној концесији за 
коришћење државног пољопривредног земљишта,

- да испуњавању услове прописане 
правилницима о остваривању новчаних подршки 
по моделима новчаних подршки (у даљем тексту: 
Правилници),

- да имају регистрован обрт за поједине новчане 
подршке прописане Програмом и Правилницима,

- да остваре неку од пољопривредних 
производњи или пољопривредну дјелатност из тачке 
IV Програма у периоду од 31.10.2017. године до 
31.10.2018. године на подручју Кантона,

- да су остварили право путем жалбе,
- да им је рјешењем, које због административних 

потешкоћа није донесено у року, одобрена новчана 
подршка у складу са Програмом за 2017. годину.

Корисницима који имају регистрован обрт биће 
обрачунат 20 % већи износ новчане подршке по 
јединици мјере у односу на висину новчане подршке 
планирану овим Програмом у оквиру модела подршке 
производњи за анималну и биљну производњу.

IV
Поред општих критерија из тачке III овог Програма, 

корисници морају испуњавати и следеће критерије за 
поједине области, односно врсте производњи:

A) МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ

1. Биљна производња 

1.1 Производња  кукуруза – корисници који засију  
од 1 - 1,9 ха кукуруза,

1.2 Производња корнишона за индустријску 
прераду - корисници који произведу и продају 
регистрованом откупљивачу, односно прерађивачу 
најмање 2 тоне корнишона за индустријску прераду,

1.3 Производња меркантилног кромпира – 
корисници који заснују производњу меркантилног 

кромпира на површни од најмање 0,5 ха и регистрованом 
прерађивачу продају најмање 10 т/ха кромпира,

1.4 Производња поврћа у заштићеном простору – 
корисници који производе поврће (краставац, паприка, 
парадајз) у заштићеном простору (пластеници, 
стакленици) на површини од најмање 200 м2, 

1.5 Производња јагоде у заштићеном простору 
– корисници који произведу јагоду у заштићеном 
простору (пластеници, стакленици и високи тунели) на 
површини од најмање 200 м2,

1.6 Производња воћа 
1.6.1 корисници који произведу крошњасто 

воће од најмање 10 тона и исто продају регистрованом 
откупљивачу/прерађивачу,

1.6.2 корисници који произведу јагодичасто 
воће од најмање 3 тоне и исто продају регистрованом 
откупљивачу/прерађивачу,

1.7 Откуп воћа за прераду на подручју Кантона - 
правна лица регистровани откупљивачи/прерађивачи 
који откупе од произвођача најмање 300 тона воћа за 
прераду, произведеног на подручју Кантона,

1.8 Откуп воћа за даљу продају и извоз - правна 
лица регистровани откупљивачи који откупе од 
произвођача најмање 300 тона воћа произведеног 
на подручју Кантона и исто продају регистрованом 
прерађивачу или извезу,

1.9 Производња гљива (шампињони, буковаче 
и шитаке) –  корисници који за производњу гљива 
(шампињони, буковаче и шитаке)  утроше најмање 10 
тона супстрата годишње,

1.10 Производња компоста – корисници који су 
регистровани за производњу компоста и који у току 
године произведу и продају најмање 300 тона,

1.11 Подизање насада јагодичастог воћа (малина, 
купина, јагода, боровница, рибизла и аронија) – 
корисници који заснују насад јагодичастог воћа 
површине најмање 0,1 ха у монокултури,

1.12 Подизање вишегодишњих насада, воћњаци 
интензивни (јабука, крушка и шљива) – корисници који  
заснују насад крошњастог воћа површине најмање 0,5 
ха у монокултури,

1.13 Производња пресадница поврћа и љековитог 
биља – корисници који у току године произведу 
најмање 500.000 контејнерских пресадница поврћа 
и љековитог биља, у складу са Законом о сјемену и 
садном материјалу биља.

1.14 Производња садница јагодичастог и 
бобичастог воћа (саднице малине).

2. Анимална производња  

2.1 Музне краве – корисници који посједују 2 и 
више музне краве у линији откупа млијека,

2.2 Вјештачко осјемењавање плоткиња – правна 
лица која су код надлежног суда регистрована за 
дјелатност вјештачког осјемењавања крава, а који су у 
систему ПДВ-а,

2.3 Производња пилећег меса – корисници који 
утове најмање 3.000  пилића у турнусу и испоруче их 
регистрованим клаоницама, које су у систему ПДВ-а,

2.4.  Производња конзумних јаја – корисници који 
имају најмање 3.000 кока носиља у производњи,

2.5.  Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница – 
корисници који имају 15-19 друштава за производњу 
меда.

3. Средства за исплату додатне подршке за 
обртнике
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 4.  Регресирање камата на кредите намијењене 
за откуп пољопривредних производа - правна 
лица којим је одобрен кредит за откуп вишкова 
биљних и анималних пољопривредних производа 
произведених на подручју Кантона за који корисник 
плаћа до 2 % и од 8,5 % до 10 %, а разлику од 2 % 
до 6,5% уговорене камате на годишњем нивоу 
плаћа Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде.

5. Подршка организаторима производње у 
кооперацији откупа производа из кооперације и 
продаја тих производа – правна лица која организују 
чланску и кооперативну производњу и откуп 
корнишона на подручју Кантона у минималној 
количини од 100 тона.

Б) МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Модел капиталних улагања обухвата новчане 
подршке кроз суфинансирање:

1. Набавка опреме у анималној и биљној 
производњи и то:

- набавку опреме у сточарским објектима: систем 
за храњење и напајање, подлога за лежишта, систем за 
изђубравање-скрепер, систем за сепарацију стајњака, 
вентилација, систем за загријавање објекта, кавези за 
коке носиље, опрема за изузимање и класирање јаја, 

- набавку хладњаче  (панели и расхладни уређаји).

Право на новчану подршку у оквиру овог модела 
имају корисници који се баве пољопривредном 
производњом, при чему се подстиче 25% инвестираних 
средстава.

Минималан износ инвестиционог улагања износи 
10.000,00 КМ.

Максималан износ  новчане подршке износи 
60.000,00 КМ. 

Корисник може поднијети само један захтјев за 
остваривање права на новчану подршку по моделу 
капиталних улагања.

Ц) МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

Модел осталих врста подршки обухвата новчане 
подршке за суфинансирање реализације пројекта од 
значаја за Кантон.

Д) НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЗАХТЈЕВИ ИЗ 2017.
       ГОДИНЕ

Е) СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО
       ЖАЛБАМА

V
Распоред средстава за новчане подршке у 

пољопривреди и руралном развоју у 2018. години 
вршиће се по следећим областима и врстама:

р.б. Врста производње Јединица
мјере

КМ/
јединици

мјере

Планирани обим 
подршки у 2018 
(јединица мјере)

Укупан износ  
(КМ)

1 2 3 4 5 6
А.      МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ 

1. БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
1.1 Производња кукуруза ха 200,00 1.513,62 302.724,00
1.2 Производња корнишона за индустријску прераду кг 0,07 2.190.637,14 153.344,59
1.3 Производња меркантилног кромпира кг 0,06 286.475,00 17.188,50
1.4 Производња поврћа  у заштићеном простору м2 1,20 202.094,55 242.513,46
1.5 Производња јагоде у заштићеном простору м2 1,20 200.000,00 240.000,00
1.6 Производња воћа кг 0,07 4.188.042,50 293.162,97
1.7 Откуп воћа за прераду на подручју Кантона т 20,00 250,00 5.000,00
1.8 Откуп воћа за даљу продају и извоз т 20,00 7.658,02 153.160,40

1.9 Производња гљива (шампињони, буковаче, 
шитаке) т 30,00 2.271,12 68.133,60

1.10 Производња компоста т 15,00 2.250,32 33.754,80

1.11 Подизање насада јагодичастог воћа (малина, 
купина, јагода, боровница, рибизла и аронија) ха 3.000,00 20,10 60.300,00

1.12 Подизање насада крошњастог воћа (јабука, 
крушка и шљива) ха 2.500,00 8,22 20.550,00

1.13 Производња пресадница поврћа и љековитог 
биља ком 0,01 2.884.740,00 28.847,40

1.14 Производња садница јагодичастог  и бобичастог 
воћа (саднице малине) ком 0,20 200.000,00 40.000,00

2. АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА
2.1 Музне краве грло 100,00 6.750,00 675.000,00
2.2 Вјештачко осјемењавање плоткиња грло 4,50 15.875,00 71.437,50
2.3 Производња пилећег меса кљун 0,08 4.646.312,00 371.704,96
2.4 Производња конзумних јаја кљун 0,65 84.750,00 50.850,00
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2.5 Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница ком 6,00 1.465,00 8.790,00
3. СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ОБРТНИКЕ 90.000,00
4. РЕГРЕСИРАЊЕ КАМАТА НА КРЕДИТЕ НАМИЈЕЊЕНЕ ЗА ОТКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОДА

4.1 Регресирање камата на кредите намијењене 
откупу пољопривредних производа 60.000,00

5. ПОДРШКА ОРГАНИЗАТОРИМА ПРОИЗВОДЊЕ У КООПЕРАЦИЈИ ОТКУПА    ПРОИЗВОДА ИЗ 
КООПЕРАЦИЈЕ И ПРОДАЈА ТИХ ПРОИЗВОДА

5.1
Подршка организаторима производње у 
кооперацији откупа производа из кооперације и 
продаја тих производа (корнишон)

кг 0,04 3.000.000,00 120.000,00

Б. МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
1. Набавка опреме у анималној и биљној производњи 120.000,00

Ц. МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

1. Суфинансирање реализације пројеката од значаја 
за Кантон    30.000,00

2.
Услуге одржавања софтвера за праћење улагања 
и анализу улагања у област подршке примарној 
пољопривредној производњи у 2018. години

5.733,00

Д. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЗАХТЈЕВИ ИЗ 2017. 
ГОДИНЕ 458.064,68

Е. СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО 
ЖАЛБАМА

1.

Остварено право у поновљеним поступцима 
проведеним по правоснажним судским пресудама 
из области новчаних подршки из предходних 
година и правоснажним рјешењима донесеним у 
другостепеном поступку по жалбама

60.000,00

Ф. Резерва 19.740,14
УКУПНО 3.800.000,00

VI
За реализацију овог Програма задужује 

се Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде.

VII
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен 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 -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-16847-2/18                         

Тузла, 26.06.2018. године

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у складу 
са чланом 69. тачка 7. и чланом 71. став (6) Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
10.07.2018. године, доноси 

 П Р О Г РА М
расподјеле средстава са потрошачке  јединице 

11010020 „Помоћ вјерским заједницама“ за 2018. 
годину

I 
Овим програмом се распоређују средства на 

раздјелу 11, буџетска организација 01, потрошачка 
јединице 0020 – Помоћ вјерским заједницама, економски 
код 614319, текући трансфери вјерским заједницама и 
користе се за програмске активности вјерских заједница 

за изградњу, санацију и реконструкцију вјерских 
објеката и друго. 

II
Висина средстава утврђених овим 

програмом износи 180.000,00 КМ (словима: 
стотинуосамдесетхиљада конвертибилних марака).

III     
Вјерске заједнице којима се одобравају средства, 

наведене у члану 71. став (6) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину су: Исламска 
Заједница -Муфтијство Тузланско, Католичка црква за 
Фрањевачки самостан „Св.Петра и Павла“ Тузла и за 
жупе на подручју Кантона и Српска православна црква 
- Црквена општина Тузла.

IV
Преглед расподјеле средстава по корисницима је 

следећи: 

653
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Р бр Корисник средстава Износ (КМ) Динамика исплате

1.

Исламска заједница - Муфтијство Тузланско
        - за програмске активности, за изградњу, за санацију
 и реконструкцију вјерских објеката и друго износ од 50.000,00 КМ
                                                      

50.000,00 једнократно

2.

Католичка црква за Фрањевачки самостан „Св. Петра и Павла“ 
Тузла и за жупе на подручју Тузланског кантона
         - за програмске активности, за изградњу, за санацију
 и реконструкцију вјерских објеката и друго износ од 25.000,00 КМ
        -за програмске активности везане за  унутрашње уређење
Пратећег објекта и Универзитетске дворане ХКЦ Св. Фрањо у Тузли
износ од 20.000,00 КМ

25.000,00

20.000,00

једнократно

3.

Српска православна црква - Црквена oпштина Тузла
       -за програмске активности, за изградњу, за санацију
 и реконструкцију вјерских објеката и друго износ од 25.000,00
      -за програмске активности везане за  топлификацију Саборног
 храма Успења Пресвете Богородице и постављање новог мермерног
 пода износ од 60.000,00

25.000,00

60.000,00

једнократно

УКУПНО: 180.000,00

Realizacija planiranih sredstava vršiće se pojedinač-
nim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, u skladu sa ovim 
programom i raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlan-
skog kantona za 2018. godinu.

VI
Korisnici sredstava Budžeta namijenjenih za ovaj 

transfer dužni su, nakon utroška sredstava, Vladi Tuzlan-
skog kantona dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku 
odobrenih sredstava.

VII
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, važi 

za budžetsku 2018. godinu i biće objavljen u ‘’Službenim 
novinama Tuzlanskog kantona’’.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н       Јакуб Суљкановић, с.р.                                                                                                                                             
                       В Л А Д А                                      
          Број: 02/1-14-17922/18                         

Тузла, 10.07.2018. године

654
На основу чланова 137. и 138. Закона о раду   

(„Службене новине Федерације БиХ”, број 26/16), 
а у складу са закључцима Скупштине Тузланског 
кантона број: 01-02-334-16/18 од 22.06.2018. године, 
Савез струковних синдиката доктора медицине и 
стоматологије Федерације Босне и Херцеговине, с 
једне стране (у даљем тексту: Синдикат) и Влада 
Тузланског кантона, с друге стране (у даљем тексту: 
Влада Кантона), дана 26.06.2018. године, з а к љ у ч у ј у

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ПОСЛОДАВАЦА И  
ДОКТОРА  МЕДИЦИНЕ  И  СТОМАТОЛОГИЈЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
                                                          
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Колективним уговором о правима и обавезама 

послодаваца и доктора медицине и стоматологије на  
подручју Тузланског кантона (у даљем тексту: Уговор) 
уређују се права и обавезе из рада и по основу рада  
доктора медицине и стоматологије упослених у јавним 
здравственим установама чији су оснивачи општина, 
Град, Кантон, један или више кантона и Федерација 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ) 
заједно, а у смислу члана 53. Закона о здравственој 
заштити („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
46/10 и 75/13). 

Члан 2.
(1) Под појмовима који се користе у овом  уговору  

подразумијевају се:
- Синдикат – Савез струковних синдиката доктора 

медицине и стоматологије Федерације Босне и 
Херцеговине, као репрезентативни синдикат за подручје 
дјелатности доктора медицине и стоматологије на 
територији ФБиХ и чији су чланови доктори медицине 
и стоматологије са територије Тузланског кантона 
удружени у тај синдикат.  

- Послодавац – јавна здравствена установа на 
подручју Тузланског кантона,

- Радник – доктор медицине и доктор стоматологије.
(2) Уговорне стране су сагласне да потписивање 

овог уговора не подразумијева признавање 
репрезентативности Струковном синдикату доктора 
медицине и стоматологије Тузланског кантона за 
закључење колективног уговора на подручју Тузланског 
кантона.

Члан 3.
(1) Послодавац, по Закону о раду, је правно лице 

које раднику даје посао на основу уговора о раду, 
односно јавна здравствена установа.                                                                 

(2) Радник, по Закону о раду, је физичко лице које 
је запослено на основу уговора о раду, односно доктор 
медицине и доктор стоматологије.

Члан 4.
(1) У случају било којег облика дискриминације 

примјењиваће се Закон о забрани дискриминације БиХ.
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(2) Забрањена је дискриминација радника као и 
лица које тражи запослење, с обзиром на спол, сполно 
опредјељење, брачно стање, породичне обавезе, 
старост, инвалидност, трудноћу, језик, вјеру, политичко 
и друго мишљење, националну припадност, социјално 
поријекло, имовно стање, рођење, расу, боју коже, 
чланство или нечланство у политичким странкама и 
синдикатима, здравствени статус, или неко друго лично 
својство.

Члан 5.
(1) Послодавцу и другим лицима запосленим 

код послодавца забрањено је узнемиравање или 
сексуално узнемиравање, насиље по основу спола, као 
и систематско узнемиравање на раду или у вези с радом 
(мобинг) радника и лица која траже запослење код 
послодавца.

(2) Узнемиравање у смислу става (1) овог члана је 
свако нежељено понашање узроковано неким од основа 
из члана 8. Закона о раду, које има за циљ или представља 
повреду достојанства радника и лица које тражи 
запослење, а које узрокује страх или непријатељско, 
понижавајуће или увредљиво окружење.

(3) Сексуално узнемиравање у смислу става (1) 
овог члана је свако понашање које ријечима или радњама 
сексуалне природе има за циљ или представља повреду 
достојанства радника и лица које тражи запослење, 
а које изазива страх или ствара понижавајуће или 
увредљиво окружење.

(4) Насиље на основу спола је било које дјело које 
наноси физичку, психичку, сексуалну или економску 
штету или патњу, као и пријетње таквим дјелима 
које озбиљно спутавају лица у њиховим правима и 
слободама на принципу равноправности сполова на 
раду или у вези са радом. 

(5) Мобинг представља специфичну форму 
нефизичког узнемиравања на радном мјесту, које 
подразумијева понављање радњи којима једно или 
више лица психички злоставља и понижава друго лице, 
а чија је сврха или посљедица угрожавање његовог 
угледа, части, достојанства, интегритета, деградација 
радних услова или професионалног статуса.

Члан 6.
(1) Не сматрају се дискриминацијом прављење 

разлике, искључење или давање првенства у односу 
на одређени посао када је природа посла таква или се 
посао обавља под таквим условима да карактеристике 
повезане са неким од основа из члана 4. овог Уговора 
представљају стварни и одлучујући услов обављања 
посла, те да је сврха која се тиме жели постићи 
оправдана.

(2) Не сматрају се дискриминацијом одредбе 
Закона о раду, колективног уговора и уговора о раду 
које се односе на посебну заштиту одређених категорија 
радника у складу са законом.

Члан 7.
(1) Овај Уговор обавезује послодавце и стране 

које су га закључиле, као и стране које му накнадно 
приступе, а у смислу одредби чл. 142. и 143. Закона о 
раду.

(2) Колективним уговором, правилником о раду 
или уговором о раду могу се утврдити повољнија права 
од права утврђених Законом о раду. 

(3) Ако је неко право из радног односа различито 
уређено овим уговором, Законом о раду, колективним 
уговором закљученим за подручје Федерације БиХ, 
појединачним колективним уговором, правилником 

о раду односно уговором о раду закљученом између 
послодавца и радника, примјењује се за радника 
најповољније право, а у смислу одредбе члана 19. 
Закона о раду.

Члан 8.
(1) Стране које су закључиле овај Уговор  обавезују 

се примјењивати овај Уговор у доброј вјери.
(2) Ако због промјена околности које нису 

постојале у тренутку закључења овог Уговора, односно 
у тренутку проширења примјена овог Уговора, једна 
од страна не  би могла неке од одредби овог Уговора 
извршавати или би јој то било изузетно отежано, 
обавезују се да неће једнострано прекршити овај 
Уговор, него ће другој уговорној страни предложити 
измјене уговора, на начин и по поступку утврђеном 
овим Уговором и Законом о раду. 

Члан 9.
На сва питања која нису уређена овим Уговором, 

примјењује се Закон о раду, Закон о здравственој 
заштити, Закон о лијечништву, Закон о стоматолошкој 
дјелатности, Закон о здравственом осигурању, Закон 
о заштити на раду, као и прописи донијети на основу 
наведених закона, те други закони и прописи.

II РАДНИ ОДНОС

а) Заснивање радног односа

Члан 10.
(1) Одлуку о потреби заснивања радног односа са 

новим радником доноси послодавац.
(2) Одлука из става (1) овог члана доноси се на 

основу правилника о раду односно одлуке о заснивању 
радног односа за послодавце који запошљавају мање од 
30 радника, те у складу са расположивим финансијским 
средствима послодавца.

Члан 11.
(1) Уговор о раду може се закључити само са 

радником који поред општих услова за заснивање 
радног односа испуњава и посебне услове утврђене 
правилником о раду, односно одлуком о заснивању 
радног односа.

(2) Уговор о раду може се закључити на неодређено 
и одређено вријеме, а у смислу члана 22. Закона о раду.

(3) Уговор о раду закључује се у писаној форми и 
садржи елементе из члана 24. Закона о раду.

(4) У случају закључивања уговора о раду изван 
просторија послодавца, уговор о раду мора садржавати 
све елементе из чл. 24. и 26. Закона о раду.

(5) Ступањем на рад радника на основу закљученог 
уговора о раду заснива се радни однос. 

(6) Након закључивања уговора о раду послодавац 
је дужан пријавити радника на пензијско и инвалидско 
осигурање, здравствено осигурање и осигурање за 
случај незапослености (у даљем тексту: обавезно 
осигурање) у складу са законом.

Члан 12.
(1) Приликом закључивања уговора о раду може 

се уговорити пробни рад.
(2) Пробни рад из става (1) овог члана не може 

трајати дуже од  шест (6) мјесеци.
(3) Пробни рад се може раднику изузетно 

продужити због настанка објективних разлога (болест 
и сл.) за онолико времена колико је радник био одсутан, 
ако је био одсутан најмање десет дана.
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(4) Радник који тражи продужење пробног рада 
из објективних разлога, дужан је поднијети захтјев 
послодавцу и документовати разлоге због којих тражи 
продужење пробног рада.

(5) Правилником о раду ближе се уређује трајање 
пробног рада спрам дјелатности коју радник  обавља, 
као и услова радног мјеста, те разлози продужења 
пробног рада, поступак и начин регулисања продужења 
пробног рада.

(6) Раднику који није задовољио на пробном раду 
престаје радни однос сагласно члану 21. став 4. Закона 
о раду. 

б) Пријем приправника

Члан 13.
(1) Ради стручног оспособљавања за 

самосталан рад, послодавац може закључити уговор 
о раду са приправником или га примити на стручно 
оспособљавање без заснивања радног односа  сагласно 
члановима 32. и 34. Закона о раду.

(2) Оспособљавање приправника – доктора 
медицине и стоматологије по основу става (1)  овог 
члана обавља се на начин и под условима, као и трајању 
утврђеном Законом о здравственој заштити, као и 
подзаконским актом који регулише приправнички стаж 
и стручни испит.

ц) Престанак радног односа

Члан 14.
На престанак радног односа примјењују се одредбе 

Закона о раду - Поглавља XI „Престанак уговора о 
раду“.

III РАДНО ВРИЈЕМЕ

Члан 15.
(1) Пуно радно вријеме радника траје 37,5 сати 

седмично.
(2) Седмично радно вријеме распоређено је на пет 

дана у седмици, у правилу од понедјељка до петка.
(3) За послове који се обављају у смјенском 

раду или послове који захтијевају другачији распоред 
дневног, односно седмичног и мјесечног радног 
времена послодавац може одредити другачији дневни, 
седмични и мјесечни распоред радног времена у складу 
са Законом о раду, кантоналним прописом којим је 
уређен почетак, завршетак и распоред радног времена 
здравствених установа које имају статус уговорне 
здравствене установе, а у смислу члана 181. став 8. 
Закона о здравственој заштити, као и правилником о 
раду здравствене установе.

Члан 16.
(1) За организацију рада одговоран је послодавац.
(2) Послодавац је дужан организовати рад на 

начин да радник обави најмање уговорени пуни 
мјесечни фонд радних сати.

(3) У случају распореда радног времена у 
смјенама, турнусу и дежурству, радно вријеме се своди 
на просјечно пуно радно вријеме на нивоу мјесеца.

Члан 17.
(1) Сагласно члану 181. Закона о здравственој 

заштити, дежурство је посебан облик   рада када радник 
мора бити присутан у здравственој установи након свог 
редовног радног времена.

(2) Дежурство почиње иза прве или друге смјене, а 
завршава почетком рада прве смјене.

(3) Приправност је посебан облик рада, када 
радник не мора бити присутан у здравственој установи, 
али мора бити доступан ради обављања хитних послова 
за послодавца из своје дјелатности.

(4) Рад по позиву је посебан облик рада када радник 
не мора бити присутан у здравственој установи,  али 
се мора одазвати на позив ради обављања дјелатности, 
и користи се у здравственој установи када настане 
проблем из садржаја радне дјелатности установе који 
присутни радници не могу ријешити нити се рјешавање 
проблема може одгодити. Рад по позиву се не може 
користити у замјену за приправност.

(5) Смјенски рад је свакодневни рад радника према 
утврђеном радном времену послодавца који обавља у 
смјенама  током мјесеца.

(6) Смјенски рад је и рад радника који мијења 
смјене или обавља послове у првој и другој смјени 
током једног мјесеца.

(7) Смјенски рад је и рад радника који наизмјенично 
или најмање два радна дана у седмици обавља рад у 
другој или трећој смјени.

(8) Рад у турнусу сматра се рад радника према 
утврђеном распореду радног времена послодавца 
који радник наизмјенично обавља током седмице 
или мјесеца по 12 сати у циклусима 12-24-12-48, а 
изузетно се може допунити са 12-72 за  раднике Хитне 
медицинске помоћи (ХМП).

(9)  Ноћни рад је рад радника од 22 сата увечер до 
6 сати ујутру.

 (10)  Сати одрађени према редовном распореду 
радног времена на празник/благдан или нерадни дан у 
смислу Закона о раду и нерадним данима према одлуци 
надлежног  органа, евидентирају се као редовни рад 
и убрајају у редовни мјесечни фонд сати а њихово 
плаћање се регулише према члану 43. овог колективног 
уговора.

(11)  Прековремени рад сматра се сваки рад дуже од 
предвиђеног рада утврђеног дневним распоредом, као 
и сваки рад дуже од редовног мјесечног фонда радних 
сати који је уведен од стране послодавца у складу са 
Законом о раду.

(12)  Редовни мјесечни фонд радних сати су сати 
које радник треба одрадити у текућем   мјесецу на бази 
37,5-сатне радне седмице. 

(13)  Мјесечни фонд радних сати твори умножак 
радних дана у текућем мјесецу са 7,5 сати. 

(14)  Послодавац је обавезан сваком раднику 
платити прековремени рад. Ако радник то жели, 
послодавац може на његов писани захтјев умјесто 
увећања плате по  основи прековременог рада из става 
11. овог члана одобрити коришћење    слободних дана 
према оствареним сатима прековременог рада у омјеру 
1:1,5 (1 сат  прековременог рада = 1 сат и 30 минута 
за утврђивање укупног броја сати и слободних дана), у 
складу са могућностима организације рада.

Члан 18.
(1) Радник упослен у јавним здравственим 

установама не може напустити радно мјесто док не 
добије замјену, иако је његово радно вријеме истекло, 
ако би тиме било доведено у питање осигурање 
континуиране здравствене заштите.

(2) Напуштање радног мјеста из става (1) овог 
члана представља тежу повреду радне   обавезе.
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Члан 19.
(1) На пословима на којима уз примјену мјера 

заштите на раду није могуће заштитити раднике од 
штетних утицаја, радно вријеме се скраћује сразмјерно 
штетном утицају услова рада на здравље и радну 
способност радника на начин и под условима утврђеним 
чланом 37. Закона о раду, прописа о заштити  на раду, 
другим законима, као и прописима донијетим на основу 
ових закона.

(2) Послови из става (1) овог члана и трајање 
радног времена утврђују се правилником о раду 
и уговором о раду у складу са законима и другим 
прописима који регулишу ову област.

(3) Радници који раде на радним мјестима са 
посебним условима рада изједначени су са правима и 
обавезама са радницима са пуним радним временом.

(4) Послодавци су дужни да у оквиру правилника 
о раду и уговора о раду, проведу поступак скраћивања 
радног времена на радним мјестима са посебним 
условима рада, а у складу са Законом о заштити на раду. 

IV ОДМОРИ И ОДСУСТВА

a) Одмори

Члан 20.
(1) Радник који ради дуже од шест сати дневно, 

има право на одмор у току радног дана у трајању од 
најмање 30 минута, с тим да се дневни одмор не може 
користити на самом почетку радног времена и на самом 
крају радног времена. 

(2) Вријеме одмора из става (1) овог члана се 
може користити у складу са потребама радника а да се 
при томе води рачуна о потребама оргнизације посла, 
тако да се не ремети  континуитет рада. 

(3) Изузетно од става 1. овог члана, радници који 
раде у турнусу имају право на одмор у току радног 
времена у трајању од најмање 45 минута. 

(4) Послодавац је дужан раднику, на његов захтјев, 
омогућити одмор из става (1) овог члана у трајању од 
једног сата за један дан у току радне седмице. 

(5) Вријеме одмора из ставова (1), (3) и (4) овог 
члана не урачунава се у радно вријеме. 

(6) Начин и вријеме коришћења одмора из ставова  
(1), (3) и (4) овог члана уређује се    правилником о раду 
и уговором о раду.

Члан 21.
Између два узастопна радна дана радник има 

право на дневни одмор у трајању од најмање 12 сати 
непрекидно.

Члан 22.
(1) Радник има право на седмични одмор  у складу 

са чланом 46. Закона о раду.
(2) Дани седмичног одмора у правилу су субота и 

недјеља.
(3) Ако радник ради на дан седмичног одмора, 

осигурава му се коришћење седмичног одмора у току 
наредне седмице те остварује право на повећану плату 
у складу с чланом 38. овог  уговора.

(4) Ако се седмични одмор ради потребе посла 
не може користити на начин из става (3) овог члана, 
може се користити накнадно уз сагласност радника са 
одлуком послодавца.

(5) Раднику се у сваком случају мора осигурати 
коришћење седмичног одмора након 14 дана 
непрекидног рада.

Члан 23.
Радник за сваку календарску годину има право 

на плаћени годишњи одмор у трајању од најмање 20 
радних дана.

Члан 24.
(1) Право на годишњи одмор у трајању дужем 

од 20 радних дана имају радници према утврђеним 
критеријима како слиједи:

a)   дужини радног стажа, 
б)   сложености послова, 
ц)   социјалним условима, 
д)   радном учинку. 
(2) Укупно трајање плаћеног годишњег одмора не 

може износити више од 30 дана.
(3) Изузетно, коришћење годишњег одмора 

у трајању дужем од 30 дана може се утврдити 
правилником о раду за раднике који раде у посебним 
условима рада.

(4) Трајање годишњег одмора, према критеријима 
из става (1) овог члана, утврђује се у складу са 
правилником о раду здравствене установе.

Члан 25.
(1) У трајање годишњег одмора не урачунава 

се вријеме привремене спријечености за рад, вријеме 
празника у које се не ради, као и друго вријеме 
одсуствовања са рада које се раднику признаје у стаж 
осигурања.

(2) Годишњи одмор  се користи у два дијела, с тим 
да се због специфичности послова и дјелатности  други 
дио годишњег одмора може користити у више дијелова.

(3) Ако радник користи годишњи одмор у 
дијеловима, први дио користи без прекида у трајању од 
најмање 12 радних дана у току календарске године, а 
остатак најкасније до 30. јуна наредне године.

(4) Радник има право користити један дан 
годишњег одмора кад он то жели током календарске 
године, уз обавезу да о томе обавијести послодавца 
најмање три дана прије његовог коришћења.

Члан 26.   
(1) План коришћења годишњег одмора утврђује 

послодавац, уз претходну консултацију са радницима 
или њиховим представницима у складу са законом, 
узимајући у обзир потребе посла, као и оправдане 
разлоге радника обавезно водећи рачуна о њиховим  
потребама и жељама.

(2) Послодавац је дужан писаном одлуком 
обавијестити радника о трајању годишњег одмора и 
периоду његовог коришћења најмање седам дана прије 
коришћења годишњег одмора. 

(3) Радник за вријеме коришћења годишњег 
одмора има право на накнаду плате у висини плате коју 
би остварио да је радио у том периоду.

(4) У случају престанка уговора о раду, 
послодавац је дужан раднику који није искористио 
цијели или дио годишњег одмора исплатити накнаду 
умјесто коришћења годишњег одмора у износу који би 
примио да је користио цијели, односно преостали дио 
годишњег одмора, ако годишњи одмор или његов дио 
није искористио кривицом послодавца.

Члан 27.
(1) Раднику се може промијенити, односно 

прекинути коришћење годишњег одмора само ради 
извршења посебно важних и неодгодивих службених 
послова на основу одлуке послодавца, као и на захтјев 
радника због личних потреба у складу с  правилником о 
раду.
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(2) Раднику којем је промијењено или прекинуто 
коришћење годишњег одмора одлуком или позивом 
послодавца, мора се омогућити накнадно коришћење, 
односно настављање започетог годишњег одмора.

(3) Радник има право на накнаду стварних 
трошкова проузрочених одгодом, односно прекидом 
коришћења годишњег одмора, само у случају ако је до 
прекида годишњег одмора дошло на захтјев послодавца.

(4) Трошковима из става (3) овог члана сматрају се 
путни и други трошкови који су настали усљед прекида 
коришћења годишњег одмора до којег је дошло на 
захтјев послодавца, а у складу са правилником о раду. 

(5) Путним трошковима сматрају се стварни 
трошкови превоза који је радник користио у поласку и 
повратку из мјеста рада до мјеста у којем је користио 
годишњи одмор у тренутку прекида. 

(6) Другим трошковима сматрају се остали 
издаци које је радник имао због одгоде, односно 
прекида годишњег одмора што доказује одговарајућом 
документацијом.

Члан 28.
Радник који одлази у пензију има право на 

годишњи одмор за ту годину, у складу са правилником 
о раду.

б) Одсуства

Члан 29.
(1) Током календарске године радник има право 

на плаћено одсуство у трајању укупно до седам радних 
дана у случајевима предвиђеним чланом 53. Закона о 
раду, како је наведено у алинејама 1, 2, 3, 4,  и 5,  става 
(3) овог  члана.

(2) Током календарске године радник има право 
на плаћено одсуство у трајању дужем од седам радних 
дана како је наведено у алинејама  6, 7, 8, 9, 10, 11, 
став (3) овог члана што ће послодавац регулисати 
правилником о раду о трошку истог.

(3) Радник има право на плаћено одсуство у 
случајевима предвиђеним Закона о раду, колективним 
уговором и правилником о раду у следећим случајевима: 

- склапања брака – пет (5) дана, 
- теже болести члана уже породице односно 

домаћинства – пет (5) дана, 
- за смртни случај члана уже породице односно 

домаћинства – пет (5) дана,
- порођаја супруге – три (3) дана,
- пресељења- (2) дана,
- обавезног континуираног образовања или 

стручног оспособљавања и усавршавања ради стицања 
или обнове одобрења за самостални рад – десет (10) 
дана

- полагање специјалистичког испита – петнаест 
(15) дана

- полагање стручног испита – седам (7) дана
- полагање испита из уже специјализације – 

десет (10) дана
- израду докторске дисертације или магистарског 

рада – десет (10) дана
- образовања и семинара за потребе синдикалног 

рада, судјеловање на синдикалним сусретима и 
спортским сусретима – два (2) дана

(4) У случају добровољног давања крви радник 
остварује право на плаћено одсуство у складу са чланом 
53. став 4. Закона о раду – један (1) дан.

(5) Чланом уже породице, у смислу става (3) овог 
члана, сматрају се: брачни односно ванбрачни партнер, 
дијете (брачно, ванбрачно, усвојено, пасторче и дијете 

без родитеља узето на издржавање), отац, мајка, очух, 
маћеха, усвојилац, дедо/дјед и нана/баба (по оцу и 
мајци), браћа и сестре. 

(6) Послодавац је дужан омогућити раднику 
одсуство до четири радна дана у једној календарској 
години, ради задовољавања његових вјерских односно 
традицијских потреба, с тим да се одсуство од два дана 
користи уз накнаду плате - плаћено одсуство а друга 
два дана од годишњег одмора или слободних сати-дана 
остварених прековременим радом – вишком сати или 
као неплаћено одсуство.

(7) Радник има право на плаћено одсуство и у 
другим случајевима и за вријеме утврђено прописом 
Кантона и правилником о раду.

Члан 30.
(1) Раднику се на његов писани захтјев може 

одобрити неплаћено одсуство, у складу са чланом 54. 
Закона о раду, овим уговором, као и правилником о 
раду, у току календарске године у трајању до 30 дана у 
следећим случајевима: 

• полагање специјалистичког испита;
• стручно усавршавање;
• израду докторске дисертације или магистарског 

рада;
• градњу или поправку куће или стана;
• његе члана породице;
• посјете члановима породице у иностранству и 
• другим случајевима предвиђеним правилником о 

раду.
(2) Укупно трајање плаћеног и неплаћеног 

одсуства из става (1) овог члана, у току календарске 
године у случајевима који су третирани кроз обје 
категорије је у трајању до 30 дана.

(3) Раднику се на његов писани захтјев уз 
образложење може одобрити неплаћено одсуство до 
годину дана у складу са правилником о раду.

(4) За вријеме неплаћеног одсуства, права и 
обавезе радника која се стичу на раду и по основи рада 
мирују.

Члан 31.
Вријеме проведено на семинарима, течајевима и 

сличним облицима едукације на коју је радник упућен 
од послодавца за потребе послодавца и/или ради 
обавезног континуираног усавршавања ради стицања 
или обнове одобрења за самосталан рад, организовано у 
установи или изван ње, сматра се  плаћеним одсуством.

V ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ              

Члан 32.                                                         
(1) Послодавац осигурава средства за едукацију  

из члана 31. овог уговора на основу усаглашених 
интереса послодавца и радника.

(2) За потребе едукације у земљи или иностраству 
због обавезног континуираног усавршавања ради 
стицања или обнове одобрења за самостални рад, у 
складу са чланом 31. овог Уговора, уз испуњење услова 
из става (1) овог члана, раднику ће се обезбиједити 
плаћени допуст, котизација, путни трошкови и 
трошкови смјештаја, уколико нису обезбијеђени на 
други начин.

VI ПЛАТЕ И НАКНАДЕ

Члан 33.
(1) Послодавац је обавезан раднику с којим је 

закључио уговор о раду обезбиједити и дати посао и за 
обављени рад исплатити плату.



Srijeda, 08.08.2018. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 13 - Strana 1343

(2) Послодавац утврђује мјесто и начин обављања 
рада поштивајући при томе права и достојанство 
радника, а радник је обавезан према упутама послодавца 
датим у складу са природом и врстом рада лично 
обављати преузети посао, те поштивати организацију 
рада и пословања код послодавца, као и законе и опште 
акте послодавца.

(3) Радник има право на правичну плату, услове 
рада који обезбјеђују безбиједност и заштиту живота и 
здравља на раду, те друга права у складу са законом, 
колективним уговором, правилником о раду и уговором 
о раду.

Члан 34
За обављени рад раднику припада плата, те остала 

примања у складу са законом, овим Уговором и другим 
прописима који уређују ову област у Федерацији БиХ.

Члан 35.
Плате радника и остала лична примања у смислу 

овог Уговора исплаћују се радницима из средстава, која 
у складу са законом о вршењу дјелатности остварује 
здравствена установа.

Члан  36.
(1) Плата за обављени рад и вријеме проведено на 

раду састоји се од основне плате, дијела плате за радни 
учинак и увећане плате из члана 76. Закона о раду и 
овог Уговора.

(2) Основна плата је новчани износ који је 
послодавац дужан исплатити раднику за рад са 
пуним радним временом и нормалним условима рада 
за одговарајући посао у складу са Законом о раду,  
колективним уговором и правилником о раду. 

(3) Основна плата је производ најниже нето  плате 
и одговарајућег коефицијента  сложености послова које 
радник обавља.

(4) Најнижа нето плата се утврђује тако што се 
најнижа нето сатница утврђена овим колективним 
уговором множи са мјесечним фондом сати сходно 
члану 17. став (13) овог колективног уговора.

(5)  Најнижа нето сатница у области здравства за 
подручје Тузланског кантона износи 2,41 КМ.  

Члан  37.
(1) Појединачни послови, односно занимања 

разврставају се у групе сложености са коефицијентима 
сложености како слиједи:

Занимања I групе - коефицијент сложености 4.1

Занимања односно послови за која је правилником 
утврђена висока стручна спрема, доктор  медицине и 
доктор стоматологије.

Занимања II групе - коефицијент сложености 4.8

Сложени и врло сложени послови за које је 
правилником утврђена висока стручна спрема, доктор 
медицине и доктор стоматологије и специјализација.

Занимање III групе - коефицијент сложености 5.0

Сложени и врло сложени послови за које је 
правилником утврђена висока стручна спрема, доктор 
медицине и доктор стоматологије и субспецијализација.

(2) Коефицијенти из става (1) овог члана 
примјењују се на обрачун плата у периоду од 01.06.2018. 
године.  

(3)    Правилником о раду здравствене установе 
могу се детаљније разрадити групе сложености 
послова, с тим да се том разрадом не могу утврдити 
нижи коефицијенти од коефицијената утврђених овим 
Уговором за поједине групе  послова, нити се може 
прећи у наредну вишу групу послова, с тим да се 
коефицијент за занимања III групе сложености послова 
може повећати највише за 0,2.

  (4)    Радници се морају унапријед упознати са 
групама сложености у које се распоређују.

Члан 38.
(1) Радник има право на повећану плату за отежане 

услове рада, прековремени рад и ноћни рад, те за рад на 
дан седмичног одмора, празника или неког другог дана 
за који је законом одређено да се не ради, у складу са 
колективним уговором, правилником о раду и уговором 
о раду.

(2) Накнада за радни учинак до 8% основне 
плате радника се може обрачунавати након што се 
правилником о раду установе, уз консултацију са 
Синдикатом, утврде мјерљиви нормативи радног 
учинка.

Члан 39.
Основна плата радника повећава се за сваку 

годину радног стажа за 0,5%, с тим да укупно повећање 
не може бити веће од 20% .

Члан 40.
(1) Послодавац ће у правилнику о раду одредити 

повећање основне плате за научни степен доктора 
наука, научни степен магистра наука, назив примариус, 
као и ближе критерије за коришћење овог права.

(2) Повећање из става (1) овог члана износи како 
слиједи: 

• научни степен доктора наука –  8%
• научни степен магистра наука – 5%
• стечени назив примариус – 3%, при чему 

се додаци из алинеја 1. и 2. овог става међусобно 
искључују, док се алинеје 1. и 3. те 2. и 3. овог става 
међусобно не искључују.  

(3) Повећање из става (2) овог члана се не умањује 
за вријеме коришћења годишњег одмора и боловања.

(4) Увећање за положајни додатак, на које 
остварују право руководни радници који обављају 
послове руководиоца поред својих редовних стручних 
послова, може се утврдити у износу од 5-15% према 
одговорности које носи руководно радно мјесто, а 
сагласно правилнику о раду и финансијским средствима 
послодавца. 

Члан 41.
 (1) Накнада за дежурство је уговорена накнада 

која се утврђује тако да:
а) радним даном износи 9% од основне плате 

радника, а обрачунава се на следећи начин:
1) првих осам сати рада обрачунава се као 

редован рад,
2) других осам сати рада обрачунава се као 

редован рад јер радник одрађује следећи дан,
3) трећих осам сати дежурства обрачунава се у 

висини од  9% од основне плате радника;
б) радним даном пред нерадни дан, суботом и 

недјељом, накнада за дежурство износи 13,5% од 
основне плате радника, а обрачунава се на следећи 
начин:
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1) првих осам сати рада обрачунава се као рад 
радним даном пред нерадни дан, односно као рад 
нерадним даном за суботу и недјељу,

2) других шеснаест сати рада обрачунава се у 
висини од 13,5% од основне плате радника;

 ц) празником се накнада за дежурство обрачунава 
у висини од 18% од основне плате радника.

1) првих осам сати рада обрачунава се као рад 
за празник радним даном, даном пред нерадни дан или 
нерадним даном,

2) других шеснаест сати рада обрачунава се у 
висини  од 18% од основне плате радника;

(2) Одредбе о дежурству односе се и на раднике 
који су на специјализацији или субспецијализацији 
у матичној здравственој установи или су упућени 
на специјализацију или субспецијализацију у 
другу здравствену установу. Накнаду за дежурство 
исплаћује здравствена установа у којој радник обавља 
специјализацију или субспецијализацију.

 (3) Након одрађеног дежурства суботом, недјељом 
и празником радник има право на један плаћени 
слободни дан. 

 (4) Послодавац не може одредити дуже радно 
вријеме од прописаног законом,  рачунајући и вријеме 
проведено на дежурству.

Члан 42.
(1) Накнада за приправност обрачунава се од 

накнаде за дежурство, зависно о томе у који дан пада 
приправност и то у износу 30%. 

(2) Приправност радним даном траје 16 сати, а 
суботом, недјељом и празником 24 сата, приправност у 
СХМП  траје 12х.

(3) У случају да дође до активирања приправности 
и потребе за доласком на радно мјесто и радом, такав 
рад се третира као прековремени рад и тако се плаћа.

(4) Рад по позиву сматра се прековременим радом 
и тако се плаћа.

(5) У рад код активирања приправности и рад 
по позиву, који се рачунају као прековремени рад, 
укључено је и вријеме потребно за долазак на посао и 
повратак кући.

Члан 43.
(1) Основна плата радника увећава се за:
a) прековремени рад најмање  25% од нето 

сатнице,
б) ноћни рад најмање 50% од нето сатнице, 
ц) рад на дан седмичног одмора најмање  15% од 

нето сатнице,
д) рад у дане празника који су по закону нерадни 

најмање 40% нето сатнице.
(2) Накнаде из става (1) овог члана се међусобно 

не искључују, осим накнада под ц) и д). 

Члан 44.
(1) Послодавац ће раднику на радном мјесту са 

посебним условима рада увећати плату руководећи се 
степеном неповољног утицаја фактора радног мјеста 
на здравље и радну способност радника, сагласно 
одредбама закона које регулишу сигурност на раду, као 
и правилником о раду.

(2) Сагласно ставу (1) овог члана, основна плата 
радника увећава се према условима рада како слиједи:

a) радницима који раде са ионизирајућим 
зрачењима, који подлијежу обавезном здравственом 
надзору Федералног министарства здравства -11%,

б) радницима који раде на одјелима хируршких 
дисциплина, јединицама интензивне његе, одјељењима 

инвазивне кардиолошке дијагностике и терапије, 
хемодијализи, психијатријским одјелима, одјелима 
ургентне медицине и хитној медицинској помоћи – 8%,

ц) радницима на болничким одјелима – 6%,
д) радницима који раде у микробиолошким 

цитолошким биохемијско-хематолошким, 
броматолошким, протетским и имунолошким 
лабораторијама, на инфективним одјељењима, 
патолошким одјелима и просектури, у хигијенско-
епидемиолошкој служби, хируршким салама, 
гинекологији и акушерству, на одјелима педијатрије и 
одјелима за недоношчад, максилофацијалној и оралној 
хирургији који раде на свим нивоима здравствене 
дјелатности, стоматолозима, трансфузиолошкој 
служби, хемодијализи, стерилизацији, палијативној 
њези, ендоскопији, патронажној служби, у центрима за 
ментално здравље, центрима за лијечење зависности, 
одјељењима који се баве лијечењем и дијагностиком 
активне туберкулозе, ПФД-у, на неуролошким 
одјељењима,у примарној здравственој заштити (мјесто 
првог контакта са пацијентом), породични/обитељски 
лијечници и педијатри - 5%,

е) другим радницима који раде уз специфичне 
отежане услове рада одређене правилником о раду, уз 
сагласност Синдиката, 

ф) одредбе наведене у алинејама а), б), ц), д) и 
е) односе се и на раднике који су на специјализацији и 
субспецијализацији.

(3) Накнаде из става (2) овог члана се не искључују, 
с тим да оне кумулативно не могу прећи износ од 15%, 
осим ако другачије није одређено правилником о раду 
и уговором о раду.

Члан 45. 
(1) Обрачун накнаде за дежурство искључују 

повећање основне плате за ноћни рад, рад суботом, 
недјељом, празником и прековремени рад.

(2) Обрачун накнаде за приправност и рад по 
позиву не искључује повећање основне плате за ноћни 
рад, рад суботом, недјељом, празником и прековремени 
рад у случају активирања приправности и доласка на 
радно мјесто односно вршења рада по позиву.

Члан 46. 
(1) Послодавац је обавезан раднику обезбиједити 

топли оброк у току радног времена. 
(2) Уколико послодавац не обезбјеђује топли 

оброк, раднику се исплаћује накнада у дневном износу 
1,0% од просјечне нето плате исплаћене у Федерацији 
БиХ, према последњим објављеним подацима 
Федералног завода за статистику. 

(3) Дневни износ накнаде за исхрану утврђује 
се до 31.12. у текућој години за наредну годину и 
примјењује се за цијелу наредну годину.

Члан 47.
(1) Радник има право на регрес за коришћење 

годишњег одмора у висини 50% од просјечне нето 
плате у Федерацији БиХ према последњим објављеним 
подацима ФЗЗС, под условом да послодавац није 
претходну пословну годину завршио са губитком.

(2) Раднику припада право на плаћене трошкове 
службеног путовања - дневница.

(3) Дневница за службено путовање у земљи 
исплаћују се на начин прописан за кантоналне органе 
управе.

(4) Путни трошкови обрачунавају се и исплаћују 
према плаћеном хотелском рачуну, осим хотела 
категорије изнад 4 звјездице.
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(5) Дневнице за службени пут у иностранство 
исплаћују се на начин прописан за кантоналне органе 
управе.

(6) Дневнице за службени пут умањују се највише 
за 30%, ако је на службеном путу обезбјеђена бесплатна 
исхрана.

Члан 48.
Радник који је привремено упућен на рад ван 

мјеста пребивалишта његове породице има право на 
плаћање стварних трошкова због одвојеног живота 
од породице, ако је то мјесто рада удаљено од мјеста 
становања његове породице најмање 70 км.

Члан 49.
(1) Накнада за рад на терену - теренски додатак 

утврђује се у једнаком износу за све раднике зависно 
од мјеста боравка на терену (смјештај, исхрана и др.), с 
тим што не може бити мања од 75% утврђеног износа 
дневнице.

(2) Под радом на терену из става (1) овог члана 
подразумијевају се послови који се по својој природи 
изводе на терену ван подручја Тузланског кантона у 
којем је мјесто запослења и у трајању дужем од 30 дана 
непрекидно.

Члан 50.
Дневница, стварни трошкови за одвојени живот и 

теренски додатак међусобно се искључују.

Члан 51.
(1) Плата се исплаћује након обављеног рада, у 

периодима исплате који не могу бити дужи од 30 дана. 
(2) Плата и накнада плате се исплаћује у новцу. 
(3) Приликом исплате плате послодавац је дужан 

раднику уручити писани обрачун плате. 
(4) Појединачне исплате плате нису јавне.

Члан 52.
На исплату и обрачун плате, као и накнаде плате 

примјењују се одредбе чл. 79, 80. и 81. Закона о раду.

Члан 53.
(1) Раднику се у случају смрти члана његове уже 

породице, на име трошкова сахране, исплаћује накнада 
у износу 3 (три) просјечне нето плате, остварене 
у Федерацији БиХ према последњим објављеним 
подацима Федералног завода за статистику. 

(2) Чланом уже породице  у смислу овог члана  
сматрају се: брачни или ванбрачни друг, дјеца, усвојена 
дјеца, дјеца над којом је продужено родитељско 
старање, родитељи  и унучад без родитеља.  

(3) Уколико код истог послодавца ради два или 
више чланова уже породице који остварују право из 
става (1) овог члана, ово право остварује само један 
члан уже породице.

(4) У случају смрти радника, на име трошкова 
сахране, члановима уже продице   исплаћује се накнада 
у износу од 3 (три) просјечне нето плате, остварене 
у Федерацији БиХ према последњим подацима 
Федералног завода за статистику објављеним за 
претходну годину.

Члан 54.
(1) Радник има право на превоз или накнаду 

трошкова превоза на посао и са посла.
(2) Раднику коме није организован превоз на посао 

и са посла, а чије је мјесто становања од мјеста рада 
удаљено најмање 2км, припада накнада за трошкове 

превоза у висини мјесечне карте градског, приградског 
и међуградског саобраћаја.

(3) Право из става (1) овог члана се остварује на 
основу доказа о пребивалишту (пријавница CIPS).

Члан 55.
Послодавац може наградити радника по основу 

остварених уштеда, рационализација и иновација у 
процесу рада, а у складу са правилником о раду и 
расположивим финансијским средствима.

     
VII ОТПРЕМНИНА

Члан 56.
(1) Отпремнина из члана 111. Закона о раду 

утврђује се правилником о раду. 
(2) Начин, услови и рокови исплате отпремнине 

из става (1) овог члана, утврђују се писменим уговором 
између радника и послодавца.

(3) Раднику који одлази у пензију исплаћује се 
отпремнина у висини три (3) просјечне нето плате 
остварене у Федерацији БиХ, према последњем податку 
Федералног завода за статистику.

(4) Отпремнина из става (3) овог члана се 
исплаћује у једнократном износу.

(5) У случају отказа уговора о раду узрокованог 
економским, техничким или организационим разлозима 
код послодавца сходно се примјењују одредбе чл. 96, 
109, 110. и 111. Закона о раду.

VIII  УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА И
 РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ

Члан 57.
(1) Дјеловање синдиката послодавац не може 

ограничити нити забранити.
(2) Синдикат  код послодавца дјелује у складу 

са Законом о раду, овим Уговором и другим законима 
и прописима, правилником о раду  и синдикалним 
правилима.

Члан 58.
(1) Мишљења, приједлози и сви настали 

неспоразуми о правима из рада и по основу рада из 
овог Колективног уговора рјешаваће се директним 
преговорима између послодавца и Синдиката.

(2) Послодавац је обавезан синдикалном 
представнику, повјеренику омогућити неопходан 
приступ у сврху обнашања његове дужности, 
омогућавање увида у податке и исправе, а у вези са 
остваривањем и заштитом права радника. Послодавац 
треба обезбиједити информације које су битне за 
положај радника те приједлоге пословних и развојних 
одлука које утичу на економски и социјални положај 
радника.

(3) Синдикалним представницима који нису 
запослени код послодавца, а чији Синдикат има чланове 
код послодавца, дозвољен је приступ код послодавца 
када је то потребно за обављање синдикалне активности, 
под условом да се не ремети провођење радних процеса 
код тог послодавца.

(4) Послодавац правилником о раду ближе 
дефинише материјална обезбјеђења (простор и др.) за 
несметан рад и дјеловање Синдиката. 

(5) Послодавац је дужан обрачунавати и из плате 
радника одбијати синдикалну чланарину, уз писмену 
сагласност радника, те је редовно уплаћивати на рачун 
Синдиката.
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(6) Послодавац  може у складу са својим 
могућностима, без накнаде, обезбиједити за рад 
Синдиката следеће услове:

а) једну просторију за рад Синдиката и одговарајући 
простор за одржавање састанака,

б) право на коришћење телефона, факса, интернета, 
маил адресе и других техничких    средстава и опреме 
у мјери нужној за остваривање синдикалне активности,

ц) слободу подјеле штампе, синдикалног 
извјештавања и оглашавања на огласним   плочама.

(7) Ако код послодавца није формирано Вијеће 
упосленика, Синдикат има обавезе и овлашћења која 
се односе на овлашћења Вијећа упосленика у складу са 
Законом о вијећу упосленика.

(8)  Репрезентативни синдикати имају право 
именовати по једног представника који може 
присуствовати сједницама  управног одбора послодавца 
без права одлучивања у тачкама које се тичу права 
радника, а сједницама управног одбора Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона, у тачкама 
дневног реда када се одлучује о правима и обавезама 
важним за Синдикат, по претходном договору са 
кантоналним министром здравства или/и директором 
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона, 
али без права одлучивања.

(9) Овлашћени синдикални представник има 
право на плаћено одсуство у складу са правилником о 
раду и Законом о раду.

(10) Синдикалном представнику на било ком 
нивоу синдикалног организовања, послодавац је дужан 
обезбиједити плаћено одсуство:

а) 2 сата дневно за синдикално дјеловање за 
синдикалног представника на федералном нивоу:

б) 1,5 сати дневно за синдикално дјеловање за 
синдикалног представника на кантоналном нивоу;

ц) 1 сат дневно за синдикално дјеловање за 
синдикалног представника на локалном ниову.

д)  у установи са мање од 100 упослених 2 сата 
седмично за синдикално дјеловање.

(11) Чланови предсједништва синдиката на свим 
нивоима организовања могу један другом уступити 
своје сате из претходног става овог члана, на основу 
писмене сагласности, уз најаву послодавцу. Послови 
предсједника или члана предсједништва синдиката 
могу се обављати у пуном радном времену уколико 
збир уступљених радних сати то омогућава.

Члан 59.
(1) Синдикалном повјеренику за вријеме 

обављања његове дужности и шест мјесеци након 
престанка обављања те дужности, послодавац, без 
претходне сагласности федералног министарства 
надлежног за рад, не може:

a) отказати уговор о раду, или 
б) на други начин га ставити у неповољнији 

положај у односу на радно мјесто прије него што је 
именован на функцију синдикалног повјереника.

(2) Синдикалним повјереником у смислу става 
(1) овог члана сматра се радник који је овлашћени 
представник Синдиката организираног код послодавца 
у складу са прописима о организовању и дјеловању  
Синдиката.

(3) Уколико надлежно министарство ускрати 
сагласност из става (1) овог члана, послодавац може у 
року од 30 дана од дана доставе такве одлуке затражити 
да сагласност замијени судска одлука.

Члан 60.
(1) Раднику изабраном на професионалну 

функцију у Синдикату, права и обавезе из радног 

односа, на његов захтјев, мирују, а најдуже четири 
године од дана избора односно именовања.

(2) Радник који након завршеног мандата из става 
(1) овог члана жели да се врати код истог послодавца, 
дужан га је о томе обавијестити у року од 30 дана прије 
престанка мандата, а послодавац је дужан примити 
радника на рад у року од 30 дана од дана обавијести 
радника.

(3) Радника, који је обавијестио послодавца у 
смислу става (2) овог члана, послодавац је дужан 
распоредити на послове на којима је радио прије 
ступања на дужност или на друге одговарајуће послове, 
осим ако је престала потреба за обављањем тих послова 
због економских, техничких или организацијских 
разлога у смислу члана 96. Закона о раду.

(4) Ако послодавац не може вратити радника на 
рад, због престанка потребе за обављањем послова у 
смислу става (3) овог члана, дужан му је исплатити 
отпремнину утврђену у члану 111. Закона о раду, с 
тим да се просјечна плата доведе на ниво плате коју би 
радник остварио да је радио.

 
IX МИРНО РЈЕШАВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ
РАДНИХ СПОРОВА

Члан 61.
У случају спора о закључивању, примјени, измјени 

или допуни, односно отказивању овог Уговора или 
другог сличног спора везаног за примјену овог Уговора 
односно провођењу арбитраже примјењују се одредбе 
Закона о раду.

X ШТРАЈК

Члан 62.
(1) За вријеме важења овога Уговора Синдикат неће 

позивати на штрајк ради питања која су овим Уговором 
уређена и уколико се права и обавезе примјењују у 
цјелости или уколико није другачије договорено и 
потписано између синдиката и послодавца.

(2) Суздржавање од штрајка из става (1) овога 
члана не искључује право на штрајк за сва друга 
неријешена питања у складу са Законом о штрајку и 
Законом о раду.

(3) Синдикати имају право организовати штрајк 
упозорења, као знак солидарности према другим 
синдикатима, у складу са Законом о штрајку. 

Члан 63.
(1) При организовању и предузимању штрајка 

Синдикат мора водити рачуна о остваривању уставом 
гарантованих слобода и права других.

(2) Штрајком се не смију угрозити право на 
живот, лична безбиједност, хитна медицинска помоћ, те 
провођење здравствене заштите за потребе пацијената 
на начин предвиђен у члану 65. овог Уговора.

Члан 64.
(1) Штрајк се припрема, организује и проводи 

у складу са Законом о штрајку („Службене новине 
Федерације БиХ”, брoj: 14/00), Законом о здравственој 
заштити, Законом о раду и Правилима Синдиката о 
штрајку.

(2) Штрајк који је организован у складу са 
законом, друга уговорна страна не смије спречавати 
или ометати.

Члан 65.
(1) Штрајк се одвија на радним мјестима и траје 

до испуњења постављених захтјева.



Srijeda, 08.08.2018. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 13 - Strana 1347

(2) Сви учесници у штрајку су дужни свакодневно 
долазити на своја радна мјеста, извршити припреме за 
почетак рада и чекати упуте штрајкачког одбора.

(3) Учесници у штрајку обављају послове који не 
трпе одлагање, односно оне послове чије би неизвршење 
проузроковало ненадокнадиве штетне посљедице. 

(4) Штрајк у здравственим установама хитне 
медицинске помоћи, службама хитне медицинске 
помоћи здравствених установа, здравственим 
установама које обављају трансфузијску дјелатност, 
као и заводима за јавно здравство није допуштен, а у 
смислу члана 190. Закона о здравственој заштити, као и 
у трансплантацијској дјелатности.

(5) У здравственим установама примарне 
здравствене заштите за вријеме трајања штрајка мора 
се обезбиједити пријем и обрада хитних случајева код 
којих су угрожене основне животне функције.

(6) У болничким здравственим установама 
за вријеме трајања штрајка мора се обезбиједити 
континуирана здравствена заштита болесника на 
одјелима са свим пратећим дјелатностима, као и 
пријем свих болесника чији је живот у опасности 
са обезбијеђењем комплетних хируршких и других 
специјалистичких интервенција.

(7) У циљу извршавања обавеза из ставова 
(5) и (6) овог члана јавнe здравствене установе су 
дужне обезбиједити непрекидну службу тријаже 
са најискуснијим докторима медицине о чему се 
извјештава штрајкачки одбор.  

(8) Радник не може бити стављен у неповољнији 
положај по било ком основу од других радника због 
организовања или судјеловања у штрајку.

(9) Запосленику који буде учествовао у 
незаконитом штрајку плата се може смањити сразмјерно 
времену учешћа у штрајку у складу са правилником о 
раду.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.
(1) Послодавци и радници у јавним здравственим 

установама су дужни придржавати се одредби овог 
Уговора и у складу с њим донијети правилнике о раду у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог уговора, 
те закључити уговоре о раду са радницима.    

(2) Послодавац који запошљава више од 30 
радника доноси и објављује правилник о раду, којим 
се уређују плате, организација рада, систематизација 
радних мјеста, посебни услови за заснивање радног 
односа и друга питања значајна за радника и послодавца, 
у складу са Законом о раду. 

(3) О доношењу правилника о раду послодавац се 
обавезно консултује са Синдикатом односно Вијећем 
упосленика уколико су формирани. 

(4) Правилник из става (1) овог члана објављује се 
на огласној табли послодавца. 

(5) Синдикат односно вијеће запосленика може од 
надлежног суда затражити да незаконит правилник о 
раду или неке његове одредбе огласи неважећим.

Члан 67.
(1) Након 15.02.2019. године, у року од осам 

дана, уговорне стране ће започети преговоре о 
повећању коефицијената до додатних 0,6, а у складу са 
финансијским могућностима ЗЗОТК.

(2)  У случају усаглашавања Федералног 
колективног уговора за докторе медицине и 
стоматологије Влада Тузланског кантона није дужна 
дати сагласност на исти, уколико се таквим колективним 

уговором договоре права која прелазе ниво права 
договорених овим Уговором.  

XII ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА

Члан 68.
(1) Уговорне стране оснивају заједничку комисију 

за тумачење овога Уговора у коју свака именује по три 
представника и њихове замјенике, најкасније у року од 
90 дана од дана ступања на снагу овога Уговора. 

(2) Комисија за тумачење овога Уговора:
a) даје обавезујућа тумачења одредби овога 

Уговора и о њима обавјештава обје уговорне стране,
b) прати извршавање овога Уговора,
ц) извјештава обје уговорне стране о кршењу 

овога Уговора.

Члан 69.
(1) Комисија доноси своје одлуке већином гласова 

свих чланова.
(2) Комисија доноси Пословник о раду на који 

се даје претходна сагласност кантоналног министра 
здравства.

(3) Тумачења Комисије обавезна су и достављају 
се подносиоцу упита, те свим правним лицима на која 
се односе, а имају правну снагу и учинке Колективног 
уговора од дана ступања на снагу овога Уговора.

(4) Тумачења Комисије се објављују у „Службеним 
новинама Тузланског кантона“.

Члан 70.
(1) На захтјев једне од уговорних страна или 

правног лица, Комисија за тумачење обавезна је дати 
тумачење појединих одредби овога уговора у року 30 
дана од дана пријема захтјева.

(2) У случају да Комисија затражи допуну захтјева 
или допуну података односно објашњење, рок из става 
(1)  овог члана престаје тећи од дана затражене допуне. 

(3) Прекид рока у случају из става (2) овог члана 
траје до испуњења захтјева Комисије.

XIII НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ УГОВОРА

Члан 71.
(1) Поред инспекцијских органа утвђених 

законом, надзор над примјеном овог Уговора обављаће 
и Буџетска инспекција Министарства финансија 
Тузланског кантона.

(2) Захтјев за обављање инспекцијског надзора 
могу поднијети сва лица утврђена у члану 162. Закона о 
раду.

XIV ИЗМЈЕНЕ, ДОПУНЕ И ОТКАЗ УГОВОРА

Члан 72.
(1) Свака уговорна страна може предложити 

измјене и допуне овога Уговора, сагласно члану 144. 
Закона о раду. 

(2) У име Синдиката приједлог измјена и допуна 
овога Уговора може поднијети Главни одбор  Синдиката, 
а у име заступника послодаваца овај приједлог може 
поднијети Влада Тузланског кантона или надлежно 
министарство на властиту или на иницијативу јавне 
здравствене установе. 

(3) Уговорна страна којој је поднесен приједлог 
за измјену и допуну овога Уговора мора се писано 
очитовати у року 30 дана од дана пријема приједлога, 
те мора приступити преговорима о предложеној 
измјени или допуни у року 30 дана од дана очитовања о 
приједлогу. 
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(4) У противном стекли су се услови за примјену 
поступка мирења у складу са Законом о раду.

Члан 73.
Уговорне стране могу споразумно раскинути овај 

Уговор сагласно члану 147. Закона о раду.

Члан 74.
(1) Овај Уговор може се отказати у складу са 

законским одредбама. 
(2) Прије отказивања Уговора, страна која 

предлаже отказ Уговора, обавезна је другој страни 
предложити измјене и допуне Уговора.

(3) Преговоре о новом уговору стране ће започети 
најкасније деведесет (90) дана прије истека рока на који 
је закључен овај Уговор.

Члан 75.
(1) У складу са Закључцима Скупштине 

Тузланског кантона, овај Уговор се закључује до 
окончања поступка пред Врховним судом у поступку 
за ванредно преиспитивање судске одлуке покренутом 
на захтјев Струковног синдиката доктора медицине 
и стоматологије Тузланског кантона, аутентичног 
тумачења члана 124. Закона о раду или измјене 
Закона о раду, а најдуже једну годину од дана његовог 
закључивања.

(2) Овај Уговор се сматра закљученим када га 
у истовјетном тексту прихвате и потпишу овлашћени 
представници Савеза струковних синдиката доктора 
медицине и стоматологије  Федерације Босне и 
Херцеговине  и  Владе Тузланског кантона.

(3) Примјена овог Уговора за раднике и послодавце 
почиње тећи од 01.06.2018. године.  

Члан 76.
Овај Уговор ступа на снагу даном закључења 

и објављује се у „Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

                                                           
    За  Савез струковних                                  За  Владу
    синдиката     доктора                         Тузланског кантона,
медицине и стоматологије                    министар здравства                                 
           Федерације                                    Тузланског кантон 
    Босне и Херцеговине          
                                                    
      Др. Адмир Суљић, с.р.             Бахрудин Хаџиефендић, с.р.
 
          Број: 01/1-81/18                       Број: 02/1-37-17223-1/18

 Тузла, 26.06.2018. године                Тузла, 26.06.2018. године 
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ” 
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и 
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2)  Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17) 
министар финансија д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                  

у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину 

(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17) на 
потрошачком мјесту 32020003 – ЈУ  Архив Тузланског 
кантона у дијелу распореда расхода по основу властитих 
прихода у износу од  1.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на  следећи начин: 
               
на терет економског кода:
            
      
613900 - Уговорене и друге посебне услуге ............
                ................................................ 1.000,00 КМ
              
у корист економског кода:

613100 - Путни трошкови ................... 1.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство за културу, 
спорт и младе и ЈУ Архив Тузланског кантона.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

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                МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н          Миралем Нухановић,
   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА              дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-17377/18                          

Тузла, 26.06.2018. године 

656
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ” 
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и 
5/18), а у вези са чланом 42. ставови 1. и 2. Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17) 
министар финансија д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за  2018. годину 

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за  2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17) на 
потрошачком мјесту 11020001 – Уред за законодавство 
у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 
9.330,36 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на следећи начин: 

на терет економског кода

611100 - Бруто плате и накнаде плата 9.330,36 КМ
                
у корист економског кода
                 
611200 - Накнаде трошкова запослених 9.330,36 КМ
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III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија и Уред за законодавство.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

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                МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н          Миралем Нухановић,
   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА              дипл. ецц, с.р.                       
          Број: 07/1-14-17377-1/18                          

Тузла, 26.06.2018. године

657
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ” 
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и 
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2)  Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17) 
министар финансија д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                  

у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17) 
на потрошачком мјесту 24020085 – ЈУ ОШ „Сапна“ 
Сапна у дијелу распореда расхода из буџета у износу 
од 7.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на следећи начин: 
               
на терет економског кода:
            
  
613200 - Издаци за енергију ................ 7.000,00 КМ
            
у корист економског кода:

613700 - Издаци за текуће одржавање 7.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и  ЈУ ОШ ”Сапна” Сапна.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

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                МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н          Миралем Нухановић,
   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА              дипл. ецц, с.р.                       
          Број: 07/1-14-17710/18                          
       Тузла, 02.07.2018. године

  

658
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и 
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2)  Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона” број: 19/17) 
министар финансија д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                  

у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17) на 
потрошачком мјесту 32020004 – ЈУ Народно позориште 
Тузла у дијелу распореда расхода из буџета у износу од  
5.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на  слиједећи начин: 
               
на терет економских кодова:
      
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
               ................................................. 3.000,00 КМ
613700 - Издаци за текуће одржавање 2.000,00 КМ
              
у корист економског кода:

613500 - Издаци за услуге превоза и горива
               ................................................. 5.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство за културу, 
спорт и младе и ЈУ Народно позориште Тузла.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

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                МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н          Миралем Нухановић,
   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА              дипл. ецц, с.р.                       
              Број: 07/1-14-18206/18                          
            Тузла, 10.07.2018. године

659
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ” 
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и 
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2)  Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона” број: 19/17) 
министар финансија д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој  прерасподјели  расхода                                                                                                  

у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
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I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17) 
на потрошачком мјесту 32010003 – Манифестације 
културе од интереса за Тузлански кантон у дијелу 
распореда расхода из буџета у износу од  10.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на  следећи начин: 
               
на терет економских кодова:
      
614100 - Текући трансфери другим нивоима власти
                .................................................. 4.000,00 КМ
614500 - Субвенције приватним предузећима и 
                предузетницима ................... 6.000,00 КМ
              
у корист економског кода:

614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
             ................................................. 10.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија и Министарство за културу, 
спорт и младе.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

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                МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н          Миралем Нухановић,
   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА              дипл. ецц, с.р.                       
              Број: 07/1-14-18394/18                          
            Тузла, 11.07.2018. године

660
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима¸у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ” 
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и 
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2)  Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона” број: 19/17) 
министар финансија д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                  

у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17) на 
потрошачком мјесту 24020091 – ЈУ ОШ „Сјењак“ Тузла 
у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 240,00 
КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на  следећи начин: 
               

на терет економског кода:
613700 - Издаци за текуће одржавање .. 240,00 КМ
            
у корист економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге  ...........                                               
               .................................................... 240,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и  ЈУ ОШ ”Сјењак” Тузла.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н         Миралем Нухановић,
   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА              дипл. ецц, с.р.                       
              Број: 07/1-14-19063/18                          
           Тузла, 26.07.2018. године

661
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ” 
број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и 
5/18), а у вези са чланом 42. став (1) и (2)  Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17) 
министар финансија д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој прерасподјели издатака                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

издатака у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17) 
на потрошачком мјесту 24030029 – ЈУ  Гимназија „Др. 
Мустафа Камарић“ Грачаница у дијелу распореда 
расхода по основу властитих прихода у износу од 
1.020,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних издатака извршиће се 

на следећи начин: 
               
на терет економског кода:
            
  
821600 - Реконструкција и инвестиционо
               одржавање ............................. 1.020,00 КМ
            
у корист економског кода:

821300 - Набавка опреме ..................... 1.020,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања 
и науке и  ЈУ Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ 
Грачаница.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

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                МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н         Миралем Нухановић,
   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА              дипл. ецц, с.р.                       
              Број: 07/1-14-17712/18                          
           Тузла, 27.06.2018. године

 

662
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ” 
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и 
5/18), а у вези са чланом 42. став (1) Закона о извршењу 
Буџета Тузланског кантона за 2018. годину (”Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 19/17) министар 
финансија д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој прерасподјели издатака                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за  2018. годину 

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

издатака у Буџету Тузланског кантона за  2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17) 
на потрошачком мјесту 11010002 – Капитални издаци 
за кориснике буџетских средстава у дијелу буџетских 
средстава у износу од 8.825,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних издатака извршиће се 

на следећи начин: 

на терет економског кода:

821600 - Реконструкција и инвестиционо   
               одржавање ............................. 8.825,00 КМ
            
у корист економских кодова:
                 
821300 - Набавка опреме  ................... 2.825,00 КМ
821500 - Набавка сталних средстава у облику
                права ...................................... 6.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н         Миралем Нухановић,
   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА              дипл. ецц, с.р.                       
              Број: 07/1-14-17930/18                          
           Тузла, 04.07.2018. године

663
На основу члана 23. Закона о министарствима  

и другим органима управе Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона’’  бр. 17/00, 
3/01, 12/03, 10/05, 3/08,8/11 и 15/13), а у вези са 
члановима 8., 12., 123. и 124. Закона о ветеринарству 
(„Службене новине Федерације  Босне и Херцеговине”  
број: 46/00), Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Тузланског кантона д о н о с и  

О  Д  Л  У  К  У
о измјенама Програма мјера здравствене

заштите животиња на Тузланском кантону за 2018 
годину

I
У Програму мјера здравствене заштите животиња 

на Тузланском кантону за 2018. годину (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 8/18) у поглављу III 
тачка 2. РАСХОДИ, у Табели 1. :

У тачци 5. ”Трошкови еутаназије” у колони 
“Партиципација укупно КМ”, износ „6.000,00“ 
замјењује се износом  “14.000,00”.

Тачка 6. „Трошкови провођења ветеринарског 
јавног здравства (опремање службених ветеринара 
и набавка заштитне опреме, увођење, развијање и 
успостављање информативног система), и Тачка 7. 
“Резерва”  бришу се, тако да нова Табела 1. гласи: 

Табела 1.:

р/б Врста

Намјена Реализовано (грло)
План 

за 2018.

Партици-
пација 

КМ/грлу

Партиципација 
укупно (КМ)

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

1. Говеда Вакцинација 
против бедренице 26.991 32.951 33.504 33.871 33.732 34.782 35.500 7.00 248.500,00

2. Свиње
Вакцинација 
против свињске  
куге

1.907 1.926 2.259 1.970 1.644 1.097 1.500 3.00 4.500,00

3.
Накнада за 
еутаназиране 
животиње

33.000,00
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На основу члана 56. Закона о организацији органа 
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (‘’Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 35/05), 
а у вези са члановима 37а. и 51. Закона о ловству 
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, 
бр. 4/06, 8/10 и 81/14) и чланом 72. став (6) Закона о 
извршењу буџета Тузланског кантона за 2018. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17), 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у 
Влади Тузланског кантона доноси 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА ЗАКУП 

СПОРТСКО-ПРИВРЕДНИХ ЛОВИШТА

I  ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
ПРОГРАМА 

Чланом 56. Закона о организацији органа управе 
у Федерацији Босне и Херцеговине је, између осталог, 
прописано да министар доноси опште и појединачне 
акте за које је законом овлаштен и предузима друге мјере 
за обављање послова из надлежности Министарства.

Чланом 37а. Закона о ловству је, између осталог, 
прописано да се годишња закупнина за коришћење 
спортско-привредних ловишта уплаћује у корист 
буџета кантона у износу од 60%, у корист Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине у износу од 20%  и  у  
буџет општине на чијем подручју се остварује приход у 
износу од 20%, а користи се за унапређење ловства, као 
и друге обавезе прописане овим Законом.

Чланом 51. Закона о ловству је прописано да се 
под унапређењем ловства сматра:

• заштита, одржавање и побољшање животних 

4.

Трошкови 
провођења мјера 
здравствене 
заштите животиња 
по наређењу 
Кантоналне управе 
за инспекцијске 
послове 
Тузланског 
кантона и мјера 
ветеринарског 
јавног здравства

10.000,00

5. Трошкови 
еутаназије 14.000,00

УКУПНО 310.000,00

II

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                                                                                                                                 МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                                                                                                                          Муфид Клинчевић,
       Министарство пољопривреде,                                                                                                                               дипл.инг.агр., с.р.           
         шумарства и водопривреде                      
       Број: 04/1-18-24-011413-4/18                         

 Тузла, 09.07.2018. године

664
услова за дивљач у ловишту (побољшавање испасишта, 
додатно храњење, одржавање солила и појилишта),

• достизање и одржавање одговарајуће сполне и 
старосне структуре поједине врсте дивљачи у оквиру 
утврђеног капацитета ловишта,

• уношење нових врста дивљачи у ловиште,
• чување и заштита дивљачи и ловишта,
• изградња ловно-узгојних и ловно-техничких 

објеката,
• предузимање мјера за смањење штета које 

почини дивљач,
• стручно оспособљавање кадрова,
• израда планских докумената,
• научноистраживачки рад у ловству,
• набавка расних ловачких паса,
• издавачка дјелатност.

Чланом 72. став (6) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2018. годину, прописано је 
да ће се распоред средстава из члана 69. тачка 16. 
вршити у складу са Програмом коришћења средстава 
прикупљених од накнаде за закуп спортско-привредних 
ловишта (у даљем тексту: Програм), који доноси 
ресорно министарство, а на који сагласност даје Влада 
Кантона. На основу донесеног програма, ресорно 
министарство доноси појединачне одлуке о одобравању 
финансијских средстава.

Програмом се утврђује висина средстава 
прикупљених од закупа спортско-привредних 
ловишта на подручју Тузланског кантона, расподјела 
намјенских средстава, начин реализације Програма, 
обавезе корисника намјенских средстава и надзор над 
трошењем намјенских средстава. 
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Р.бр. Општина Спортско-привредно 
ловиште

Корисник ловишта Пројекат Износ средстава 
потребних за 
реализацију 

пројекта (КМ)
1. Бановићи 1.1. „Зелембој“   

Бановићи
„Зелембој“ Бановићи Пројекат „Унапређења 

и развоја ловства“ за 
2016. и 2017. годину 
(набавка хранилица и 

хране за дивљач)

     1.800,00

1.2. „Зелембој“ 
Бановићи

„Зелембој“ Бановићи Пројекат „Унапређења 
и развоја ловства за 

2018. годину (набавка 
хранилица, солила и 

камене соли за дивљач)

900,00

2.
Челић

2.1. „Вјетреник“ Челић „Вјетреник- Шибошница“ 
Челић

Пројекат „Набавке 
фазанских пилића“ за 
2016. и 2017. годину

1.701,00

2.2. „Вјетреник“ Челић „Вјетреник-Шибошница“ 
Челић

Пројекат „Набавке 
хранилица за зрнасту  

храну“ за 2018. годину 
(суфинансирање)

850,50

3. Добој-Исток 3.1. ''Клокотница''            
Добој Исток

„Фазанка“  Добој Исток Пројекат „Набавке 
фазанске дивљачи“

за 2016. и 2017. годину 782,00
3.2. ''Клокотница''               

Добој Исток
„Фазанка“  Добој Исток Пројекат „Набавке 

фазанске дивљачи“ за  
2018. годину 390,00

4. Грачаница 4.1. „Шамуница“    
Грачаница

„Срндаћ“ Грачаница Пројекат уноса и 
испуштања фазанске 
дивљачи у ловиште 

„Шамуница“
за 2016. и 2017. годину

3.000,00

4.2. „Шамуница“ 
Грачаница

„Срндаћ“ Грачаница Пројекат  уноса и 
испуштања фазанске 
дивљачи у ловиште 

„Шамуница“
за 2018. годину

1.500,00

II  ПРИХОДИ

Приход утврђен у Програму чини дио пренесених 
и неутрошених средстава од наплаћених годишњих 
накнада за закуп спортско-привредних ловишта на 
подручју Тузланског кантона из 2016. и 2017. године и 
дио планираних прихода по овом основу у 2018. години.

Укупан износ средстава планиран Програмом 
износи 48.852,00 КМ (словима: четрдесетосамхиља
даосамстотинапедесетдвије конвертибилне марке и 
00/100) и уврштен је у Буџет Тузланског кантона за 
2018. годину.

Табела I Расходи (улагања)  за 2018. годину  

III РАСХОД

Програмом за 2018. годину, средства у износу од 
48.852,00 КМ (словима: четрдесетосамхиљадаосамс
тотинапедесетдвије конвертибилне марке и 00/100), 
одобравају се за финансирање или суфинансирање 
пројеката којима се унапређује ловство на подручју 
Тузланског кантона, и то на начин да ће се удружењима 
грађана ловачким друштвима која имају закључен 
Уговор о додјели у закуп спортско-привредних 
ловишта са Министарством пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (у даљем тексту: Корисници ловишта) 
одобравају средства у висини накнаде за закуп спортско-
привредних ловишта коју је Корисник ловишта уплатио 
у Буџет Тузланског кантона, како слиједи:
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5. Градачац 5.1. ''Градашница''   
Градачац

„Јелен“ Градачац Пројекат „Изградња 
високих чека-
осматрачница“

за 2016. и 2017. годину

3.600,00

5.2. ''Градашница''   
Градачац

„Јелен“ Градачац Пројекат „Изградња 
високих чека-

осматрачница и 
хранилишта за пернату 

дивљач“
за 2018. годину

1.800,00

6. Калесија 6.1. ''Спреча'' Калесија ''Спреча'', Калесија, Пројекат „Набавке 
фазанске дивљачи“

за 2016. и 2017. годину

3.402,00

6.2. ''Спреча'' Калесија ''Спреча''  Калесија, Пројекат „Набавка 
фазанске дивљачи“ 

за 2018. годину 
(суфинансирање)

               1.544,28

7. Кладањ 7.1. ''Соколина'' 
Кладањ

“Соколина“ Кладањ Пројекат „Набавка 
аутоматских хранилица 
и хране за дивљач“ за 
2016. и 2017. годину

               2.785,00

7.2. ''Соколина'' 
Кладањ

“Соколина“ Кладањ Пројекат „Набавка 
аутоматских хранилица 
и хране за дивљач“ за 

2018. годину
(суфинансирање)

1.234,40

8. Лукавац 8.1. ''Сватовац''  
Лукавац

„Сватовац“ Лукавац Пројекат уношења 
вјештачки узгојених 

фазана у дијелове 
ловишта „Сватовац“ за 

2016. и 2017. годину

3.780,00

8.2. ''Сватовац'' 
Лукавац

„Сватовац“ Лукавац Пројекат набавке и 
изношења соли за 
дивљач у ловиште  

„Сватовац“
за 2018. годину

2.016,00

9. Сапна 9.1. ''Муњача''  Сапна „Хусић Мустафа-Чектало“ 
Сапна

Пројекат „Набавка и 
уношење у ловиште 

матичног јата фазана“
за 2016. и 2017. годину

1.768,80

9.2. ''Муњача'' Сапна „Хусић Мустафа-Чектало“ 
Сапна

Пројекат  „Набавка и 
пуштање у ловиште 

матичног јата фазанске 
дивљачи“

за 2018. годину
(суфинансирање)

850,08

10. Сребреник 10.1. ''Градина''   
Сребреник

„Мајевица“ Сребреник Пројекат  уношења 
фазанске дивљачи 

у дијелове ловишта 
„Градина“ за 2016. и 

2017. годину

3.197,40

10.2. ''Градина''  
Сребреник

„Мајевица“ Сребреник Пројекат уношења 
фазанске дивљачи 

у дијелове ловишта 
„Градина“ за 2018. 

годину

1.598,70
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11. Теочак 11.1. ''Снијежница'' 
Теочак

„Теочак“ Теочак Пројекат „Набавка 
аутоматске хранилице 

и хране за дивљач“
за 2016. и 2017. годину

710,00

11.2. ''Снијежница'' 
Теочак

„Теочак“ Теочак Пројекат „Набавка 
аутоматске хранилице 
и хране за дивљач“ за 

2018. годину
(суфинансирање)

355,84

12. Тузла 12.1. ''Мајевица'' Тузла „Тузла“  Тузла Пројекат прихране 
дивљачи у ловишту 
„Мајевица“ Тузла за 
2016. и 2017. годину

3.600,00

12.2. ''Мајевица''  
Тузла

„Тузла“  Тузла Пројекат уношења 
вјештачки узгојених 

фазана у дијелове 
ловишта „Мајевица“ 

Тузла   за 2018. годину

1.950,00

13. Живинице 13.1. ''Топлица''  
Живинице

„Топлица“ Живинице Пројекат попуњавања 
ловишта „Топлица“ 

зецом (Лупус 
Еуропаеус)

за 2016. и 2017. годину

2.436,00

13.2. ''Топлица''  
Живинице

„Топлица“ Живинице Пројекат уноса пољске 
Јаребице (Педриx 

Педриx) у ловиште 
„Топлица“

за 2018. годину

1.300,00

УКУПНО 48.852,00

IV НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА,
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЛОВИШТА И 
НАДЗОР

Средства за финансирање или суфинасирање 
пројеката наведених у Табели I Расходи (улагања) 
за 2018. годину су планирана у Буџету Тузланског 
кантона за 2018. годину на организационој јединици 
14010001 Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на економском коду 614300.

Након добијања сагласности Владе Тузланског 
кантона на Програм, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство) ће обавијестити Кориснике ловишта о 
одобреним пројектима.

На основу донесеног Програма министар доноси 
појединачне одлуке о одобравању  средстава.

Финансирање или суфинансирање пројеката 
вршиће се у складу са уговорима које ће Министарство 
закључити са Корисницима ловишта чији су пројекти 
одобрени.

 
Корисници ловишта су одговорни за намјенско 

трошење одобрених средстава.

Корисници ловишта су дужни да најкасније у року 
од 30 дана од завршетка реализације одобреног пројекта, 
доставе Министарству извјештај о реализацији, чији ће 
садржај бити дефинисан уговором.

Надзор над реализацијом Програма, односно 
коришћења одобрених средстава ће вршити овлашћени 
службеници Министарства.

V СТУПАЊЕ  НА СНАГУ 

Овај Програм ступа на снагу даном добијања 
сагласности Владе Тузланског кантона 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                  МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н            Муфид Клинчевић,
       Министарство пољопривреде,                дипл.инг.агр., с.р.           
         шумарства и водопривреде                      
             Број: 04/1-14-16506/18                         

 Тузла, 12.06.2018. године

665
На основу члана 103. став 1. алинеја 4. Закона о 

здравственом осигурању („Службене новине Ф БиХ” 
бр. 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), члана 17. став 1. алинеја 
4. Закона о Заводу здравственог осигурања Тузланског 
кантона („Службене  новине Тузланског кантона” бр. 
14/99, 15/13, 7/15 и 14/16), члана  6., 37. и 38.  Закона 
о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 
(«Службене новине ФБиХ» бр. 102/13, 9/14,13/14, 
8/15, 91/15, 102/15,104/16 и 5/18), члана 10. Статута 
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона” број: 4/16) и 
Сагласности министра здравства Тузланског кантона 
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број: 13/1-14-17198/18 од 25.06.2018. године, Управни одбор Завода здравственог осигурања Тузланског кантона, 
на сједници одржаној 25.06.2018. године, донио је Одлуку о

Измјенама и допунама Финансијског плана
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона

за 2018. годину
I    ОПШТИ ДИО

Члан 1.
Овим Измјенама и допунама Финансијског плана утврђује се обим прихода и расхода изванбуџетског фонда 

здравственог осигурања за 2018. годину и то:

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ........................................ 236.911.033

РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ .................... 236.911.033

Разлика ........................................................................     0

Члан 2.
Укупни приходи и примици и расходи и капитални издаци утврђују се у билансу прихода и расхода за 2018. 

годину како слиједи:

   I  UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                                                                     Износи у КМ

Редни број Економски 
код О П И С План Ребаланс Индекс             

(4/3)
Структура %

3 4
0 1 2 3 4 5 6 7

I  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (II+V) 229.860.154 236.911.033 103,07 100,00 100,00
II 700000 ПРИХОДИ (III+IV) 229.760.154 236.811.033 103,07 99,96 99,96
III 710000 ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА 212.750.154 221.231.033 103,99 92,56 93,38

1.    712100 Доприноси за социјалну заштиту (здравствено осигурање) 212.750.154 221.231.033 103,99 92,56 93,38
 1.1. 712111 запослених 202.969.669 211.450.548 104,18 88,30 89,25
  1.1.1. 712111/1  Доприноси за здравствено осигурање из плата и на плате 198.508.915 206.989.794 104,27 86,36 87,37
  1.1.2. 712111/2  Доприноси за здравствено осигурање за кориснике пензија 4.460.754 4.460.754 100,00 1,94 1,88

 1.2. 712116  Доприноси за здравствено осигурање из примитака од друге 
самосталне дјелатности и повременог сталног рада 1.500.000 1.500.000 100,00 0,65 0,63

 1.3. 712130  самозапослених или незапослених 7.361.662 7.361.662 100,00 3,20 3,11
  1.3.1. 712132  Доприноси за здравствено осигурање пољопривредника 2.000 2.000 100,00 0,00 0,00

  1.3.2. 712133  Допринос за здравствено осигурање који за незапослена лица 
плаћају кантоналне службе за запошљавање 5.611.239 5.611.239 100,00 2,44 2,37

  1.3.3. 712134  Допринос за здравствено осигурање лицима којима је признат 
избјеглички статус 264.521 264.521 100,00 0,12 0,11

  1.3.4. 712135 Доприноси за здравствено осигурање које платају надлежни органи 
за лица која се налазе у статусу социјалне потребе 907.428 907.428 100,00 0,39 0,38

  1.3.5. 712136
Допринос за здравствено осигурање за борце и чланове њихових 
породица чији обрачун и уплату врше надлежни органи у складу са 
прописима

576.474 576.474 100,00 0,25 0,24

 1.4. 712193 Доприноси за здравствено осигурање личним средствима 
(добровољно осигурање) 918.823 918.823 100,00 0,40 0,39

IV 720000 НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ 17.010.000 15.580.000 91,59 7,40 6,58

2.    721000 Приходи од предузетничких активности и имовине и приходи 
од позитивних курсних разлика 75.000 120.000 160,00 0,03 0,05

 2.1. 721390  Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталу (камате на 
депозите) 75.000 120.000 160,00 0,03 0,05

3.    722000 Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга 16.935.000 15.460.000 91,29 7,37 6,53
 3.1. 722600  Приходи од пружања јавних услуга 16.935.000 15.460.000 91,29 7,37 6,53
  3.1.1. 722610  Приходи од пружања услуга грађанима 30.000 30.000 100,00 0,01 0,01
  3.1.2. 722630 Властити приходи 16.905.000 15.430.000 91,27 7,35 6,51
   3.1.2.1. 72263/7   Приходи од ИНО осигурања 8.500.000 10.000.000 117,65 3,70 4,22
   3.1.2.2. 72263/8   Остали приходи 150.000 175.000 116,67 0,07 0,07
   3.1.2.3. 72263/9 Приходи од непосредног учешћа 8.250.000 5.250.000 63,64 3,59 2,22
   3.1.2.4. 722791   Остале непланиране уплате 5.000 5.000 100,00 0,00 0,00

V 810000 ПРИМИЦИ 100.000 100.000 100,00 0,04 0,04

II РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ                                                                                                                                                                   Износи у КМ

Редни број Економски 
код О П И С План Ребаланс  Индекс      

(4/3)                       
 Структура % 

3 4
0 1 2 3 4 5 6 7

I  РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ (II+III+IV) 229.860.154 236.911.033 103,07 100,00 100,00
II 610 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1+2+3+4) 225.974.698 233.783.157 103,46 98,31 98,68

1. 611 000 Плате и накнаде трошкова запослених 3.783.537 3.813.737 100,80 1,65 1,61
 1.1. 611 100  Бруто плате и накнаде плата 3.288.537 3.288.537 100,00 1,43 1,39
 1.2. 611 200  Накнаде трошкова запослених 495.000 525.200 106,10 0,22 0,22

2. 612 000 Доприноси послодавца и остали доприноси 370.650 370.650 100,00 0,16 0,16
3. 613 000 Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге 209.389.356 216.427.615 103,36 91,09 91,35
 3.1. 613 100  Путни трошкови 17.800 17.800 100,00 0,01 0,01
 3.2. 613 200  Издаци за енергију 132.000 144.000 109,09 0,06 0,06
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 3.3. 613 300  Издаци за комуникацију и комуналне услуге 257.400 214.400 83,29 0,11 0,09
 3.4. 613 400  Набавка материјала и ситног инвентара 39.954.000 40.109.000 100,39 17,38 16,93
  3.4.1. 613 410   Административни материјал и ситан инвентар 78.000 93.000 119,23 0,03 0,04
  3.4.2. 613 421   Лијекови 39.866.500 40.006.500 100,35 17,34 16,89
  3.4.3. 613 430    Образовни материјал 5.000 5.000 100,00 0,00 0,00
  3.4.4. 613 480    Остали материјал посебне намјене 4.500 4.500 100,00 0,00 0,00
 3.5. 613 500  Издаци за услуге превоза и горива 14.100 15.100 107,09 0,01 0,01
 3.6. 613 600  Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине 22.000 24.000 109,09 0,01 0,01
 3.7. 613 700  Издаци за текуће одржавање 110.500 110.500 100,00 0,05 0,05
 3.8. 613 800  Издаци осигурања, банковних услуга и услуга платног промета 13.500 13.500 100,00 0,01 0,01
 3.9. 613 900  Уговорене и друге посебне услуге 168.868.056 175.779.315 104,09 73,47 74,20
  3.9.1. 613 910   Издаци за информисање 27.500 29.500 107,27 0,01 0,01
  3.9.2. 613 920   Услуге за стручно образовање 21.000 21.000 100,00 0,01 0,01
  3.9.3. 613 930   Стручне услуге 107.250 107.250 100,00 0,05 0,05
  3.9.4. 613 940   Медицинске и лабораторијске услуге 168.244.498 175.077.877 104,06 73,19 73,90
   3.9.4.1. 613 941     Примарна општа здравствена заштита 33.664.831 35.136.522 104,37 14,65 14,83
   3.9.4.1.1 613 941      Примарна општа здравствена заштита 33.297.831 34.769.522 104,42 14,49 14,68
   3.9.4.1.2. 613 941      Хипербарична терапија 150.000 150.000 100,00 0,07 0,06
   3.9.4.1.3. 613 9415      Лијечење ван Кантона примарног нивоа 155.000 155.000 100,00 0,07 0,07
   3.9.4.1.4. 613 9419      Остали расходи примарне здравствене заштите 62.000 62.000 100,00 0,03 0,03
  3.9.4.2. 613 942     Породична медицина 25.710.346 26.635.919 103,60 11,19 11,24

  3.9.4.3. 613 943     Консултативно - специјалистичка здравствена заштита 
ванболничког и болничког нивоа 36.143.878 37.859.386 104,75 15,72 15,98

   3.9.4.3.1. 613 943      Консултативно - специјалистичка здравствена заштита 
ванболничког нивоа 12.665.155 13.363.313 105,51 5,51 5,64

   3.9.4.3.2. 613 943      Консултативно - специјалистичка здравствена заштита 
болничког нивоа 18.879.481 19.896.831 105,39 8,21 8,40

   3.9.4.3.3. 613 943      Болничка и ванболничка дијагностика 4.589.242 4.589.242 100,00 2,00 1,94

   3.9.4.3.4. 613 9435      Услуге лијечења ван Кантона консултативно-
специјалистичког нивоа 10.000 10.000 100,00 0,00 0,00

  3.9.4.4. 613 944      Фармацеутске услуге 2.648.000 2.648.000 100,00 1,15 1,12
  3.9.4.5. 613 945     Болничка здравствена заштита секундарног нивоа 50.469.777 52.274.088 103,58 21,96 22,06
   3.9.4.5.1. 613 945      Болничка здравствена заштита секундарног нивоа 50.119.777 51.924.088 103,60 21,80 21,92
   3.9.4.5.2. 613 9455      Услуге лијечења ван Кантона секундарног нивоа  350.000 350.000 100,00 0,15 0,15
  3.9.4.6. 613 946     Болничка здравствена заштита терцијарног нивоа 11.919.401 12.582.659 105,56 5,19 5,31
   3.9.4.6.1. 613 946      Болничка здравствена заштита терцијарног нивоа 11.479.401 12.142.659 105,78 4,99 5,13
   3.9.4.6.2. 613 9465      Услуге лијечења ван Кантона терцијарног нивоа  440.000 440.000 100,00 0,19 0,19
  3.9.4.7. 613 947     Јавно здравствена дјелатност 1.473.265 1.526.303 103,60 0,64 0,64
  3.9.4.8. 613 948     Лијечење у иностранству 650.000 650.000 100,00 0,28 0,27

  3.9.4.9. 613 949     Издаци по основу остваривања права осигураних лица за 
ортопедска и друга медицинска помагала 5.565.000 5.765.000 103,59 2,42 2,43

 3.9.5. 613 960    Затезне камате и трошкови спора 240.000 240.000 100,00 0,10 0,10

 3.9.6. 613 970    Издаци по основу других самосталних дјелатности и 
повременог самосталног рада 144.000 150.800 104,72 0,06 0,06

 3.9.7. 613 980    Издаци за порезе и доприносе на доходак од друге самосталне 
дјелатности и повременог самосталног рада 57.000 57.000 100,00 0,02 0,02

 3.9.8. 613 990    Остале неспоменуте услуге и даџбине 26.808 80.888 301,73 0,01 0,03
 3.9.9. 613 993    Издаци за услуге института за медицинско вјештачење 0 15.000   0,01

4. 614 000  Текући трансфери и други текући расходи 12.431.155 13.171.155 105,95 5,41 5,56

 4.1. 614 175  Остали трансфери за здравство - трансфери здравственим 
институцијама 205.000 700.000 341,46 0,09 0,30

 4.2. 614 251  Накнаде плата због привремене спријечености за рад на терет 
здравственог осигурања 8.904.000 8.889.000 99,83 3,87 3,75

 4.3. 614 252  Накнада путних трошкова и дневница због остваривања 
здравствене заштите 100.000 100.000 100,00 0,04 0,04

 4.4. 614 259/1   Остали трансфери појед. на подручју здр.осиг. - постопер.рехаб. 
лица са уграђеним кохлеарним имплантатима 70.000 70.000 100,00 0,03 0,03

 4.5. 614 259/2   Остали трансфери појед. на подручју здр.осиг. - асистирана 
репродукција/оплодња 320.000 320.000 100,00 0,14 0,14

 4.6. 614 259/3   Остали трансфери појед. на подручју здр.осиг. - финансирање 
премије осигурања добровољним даваоцима крви 118.000 118.000 100,00 0,05 0,05

 4.7. 614 259/4   Остали трансфери појед. на подручју здр.осиг. - финансирање 
здравствене заштите зуба у општој анестезији 15.000 15.000 100,00 0,01 0,01

 4.8. 614 817   Извршење судских пресуда и рјешења о извршењу 175.000 175.000 100,00 0,08 0,07
 4.9. 614 819/2   Програм ране дијагностике  578.155 578.155 100,00 0,25 0,24
 4.10. 614 819/3   Подстицај запошљавања младих кадрова  1.550.000 1.810.000 116,77 0,67 0,76
 4.11. 614 819/4   Подршка успостави увођења АРДРГ система  300.000 300.000 100,00 0,13 0,13
 4.12. 614 819/5   Набавка тестова на ХИВ 16.000 16.000 100,00 0,01 0,01
 4.13. 614 811   Поврат више или погрешно уплаћених средстава 80.000 80.000 100,00 0,03 0,03

III 820 000  КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2.314.390 1.556.810 67,27 1,01 0,66
5. 821 000  Издаци за набавку сталних средстава 2.314.390 1.556.810 67,27 1,01 0,66
 5.1. 821 200   Набавка грађевина 585.000 505.000 86,32 0,25 0,21
 5.2. 821 300   Набавка опреме 199.170 257.670 129,37 0,09 0,11
 5.3. 821 500   Набавка сталних средстава у облику права 1.352.220 591.720 43,76 0,59 0,25
  5.3.1. 821 500    Набавка сталних средстава у облику права 177.540 119.040 67,05 0,08 0,05

  5.3.2. 821 500    Набавка сталних средстава у облику права - Програм 
информатизације 1.174.680 472.680 40,24 0,51 0,20

 5.4. 821 600   Реконструкција и инвестиционо одржавање 178.000 202.420 113,72 0,08 0,09
IV 600 000  Текућа резерва 1.571.066 1.571.066 100,00 0,68 0,66
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Члан 3.
Саставни дио Измјена и допуна Финансијског 

плана Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона за 2018. годину су Измјене и допуне 
Оперативних програма здравствене заштите и 
здравственог осигурања за 2018. годину.

Члан 4.
Средства здравственог осигурања остварују се 

уплатом доприноса за обавезно здравствено осигурање 
у складу са Законом о доприносима („Службене новине 
Ф БиХ” бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 
91/15 и 104/16), Правилником о начину обрачунавања и 
уплате доприноса (‘’Службене новине Ф БиХ’’ бр. 64/08, 
81/08, 98/15, 6/17 и 38/17) и Одлуком о основицама 
и стопама и начину обрачуна и уплате доприноса за 
обавезно здравствено осигурање (‘’Службене новине 
Тузланског кантона’’ бр. 1/10, 9/12, 4/14, 16/14, 7/15, 
17/15 и 5/16).

Члан 5.
Завод здравственог осигурања Тузланског кантона, 

као носилац изванбуџетског фонда проводи извршење 
овог плана остварујући функције прикупљања и 
трошења средстава, укључујући и прописане поступке 
контроле, евидентирања и извјештавања.

Члан 6.
Планирана средства утврђена овим Измјенама 

и допунама Финансијског плана ће се распоређивати 
према намјенама сразмјерно оствареним приходима 
у периоду у којем се распоређују, уз могућност 
прераспођеле утврђених средстава између појединих 
ставки издатака као посљедице промјена здравственог 
стања и стварних потреба становништва, о чему одлуку 
доноси орган управљања.

Члан 7.
За расходе за које нису предвиђена средства или 

су предвиђена у недовољном износу, уколико се укаже 
неодложна потреба, предвиђена је текућа резерва.

Распоред средстава текуће резерве по утврђеном 
приједлогу, одобрава орган управљања.

Члан 8.
У складу са чланом 9. став 2. Закона о Заводу 

здравственог осигурања Тузланског кантона и чланом 
89. Закона о здравственом осигурању, средства из Буџета 
Кантона, која се дозначе на рачун Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона, распоредиће се по 
намјенама а у складу са Законом.

Члан 9.
Измјене и допуне Финансијског плана 

примјењиваће се након што Скупштина Тузланског 
кантона, у складу са члановима 37. и 38. Закона о 
буџетима у ФБиХ да сагласност на исти.

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ  
                                                                        ОДБОРА 
 Број: 05-0511-1-56-2/18                            Емир Софтић, 
Тузла, 25.06.2018.године                      дипл.правник, с.р.

666
Комисија за концесије Тузланског кантона, 

на 57. сједници одржаној дана 18.07.2018. године, 
разматрајући захтјев Министарства привреде 
Тузланског кантона, за добијање овлашћења за вођење 

преговора са привредним друштвом „Каменолом 
Дријенча“ д.о.о. Грачаница, ради закључења уговора 
о концесији за експлоатацију камена кречњака на 
локалитету „Дријенча“ у општини Грачаница, на 
основу члана 15. Закона о концесијама („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 5/04 , 7/05, 6/11, 1/13, 
11/14 и 12/16),  чланова 11., 12., 13. и 14. Правила 
Комисије за концесије Тузланског кантона и Документа 
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
7/06), доноси следећу

О  Д  Л  У  К  У

1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ Министарству 
привреде Тузланског кантона за вођење преговора са 
привредним друштвом „Каменолом Дријенча“ д.о.о. 
Грачаница, ради закључења уговора о концесији 
за експлоатацију камена кречњака на локалитету 
„Дријенча“ у општини Грачаница. 

2. Обавезује се  Министарство привреде 
Тузланског кантона да Комисији за концесије по 
завршетку преговора достави записник са комплетном 
документацијом о вођењу преговора на разматрање.

      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а       Предсједник комисије
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н         Ешефа Кантић,  с.р.                                         
         - Комисија за концесије
            Тузланског кантона -                       
           Број: 20/1-18-18692/18                          
        Тузла, 18.07.2018. године

667
Комисија за концесије Тузланског кантона, 

на 58. сједници одржаној дана 25.07.2018. године, 
разматрајући Студију техно-економске оправданости 
додјеле концесије за захватање воде из властитог извора 
водоснабдијевања – бунара, за санитарне потребе 
објекта у комплексу бране „Модрац“, општина Лукавац, 
достављене од стране привредног друштва „Спреча“ 
д.д. Тузла, на основу члана 15. Закона о концесијама 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 
6/11, 1/13 и 11/14), члановаа 11., 12., 13. и 14. Правила 
Комисије за концесије Тузланског кантона и Документа 
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
7/06), доноси следећу

 
О  Д  Л  У  К  У

ОДОБРАВА СЕ Студија техно-економске 
оправданости додјеле концесије за захватање воде 
из властитог извора водоснабдијевања – бунара, за 
санитарне потребе објекта у комплексу бране „Модрац“, 
општина Лукавац, достављене од стране привредног 
друштва „Спреча“ д.д. Тузла.

      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а       Предсједник комисије
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н         Ешефа Кантић,  с.р.                                         
         - Комисија за концесије
            Тузланског кантона -                       
           Број: 20/1-25-19006/18                          
        Тузла, 25.07.2018. године 
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 13/2017

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

606. Одлука о давању сагласности на Одлуку Владе 
Тузланског кантона, број: 02/1-27-17220-1/18 
од 03.07.2018. године о прихватању приједлога 
Јавне установе Дирекција регионалних цеста 
Тузланског кантона за финансирање пројеката, 
број: 01-02-361-4/18 од 17.07.2018. године 1279

607. Одлука о давању сагласности на Измјене и 
допуне Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона за 2018. годину, 
број: 01-02-367-4/18 од 17.07.2018. године 1279

608. Одлука о додјели јавног признања „Повеља 
Тузланског кантона“, број: 01-02-362 5/18 од 
31.07.2018. године 1279

ВЛАДА

609. Уредба о обиму, начину и поступку остваривања 
права на ортопедска и друга помагала која 
се могу прописивати у оквиру обавезног 
здравственог осигурања, број:  02/1-37-16561/18 
од 26.06.2018. године 1280

610. Уредба о допунама Уредбе о врсти властитих 
прихода и начина и рокова расподјеле, број: 
02/1-14-17926/18 од 10.07.2018. године 1287

611. Одлука о измјенама и допунама Програма 
распореда средстава са потрошачке јединице 
11010002 – Капитални издаци за кориснике 
буџетских средстава, број: 02/1-14-11921-1/18 од 
10.07.2018. године 1287

612. Одлука о допуни Програма распореда средстава 
са потрошачке јединице 11010002 - Капитални 
издаци за кориснике буџетских средстава, број: 
02/1-05-18815-1/18 од 20.07.2018. године 1288

613. Одлука о утврђивању средстава за расподјелу са 
потрошачке јединице 11010009 –  „Организације 
и удружења Тузланског кантона“, број: 02/1-14-
16691/18 од 19.06.2018. године 1288

614. Одлука о утврђивању услова, критерија и 
поступка за расподјелу средстава за област 
тјелесне културе и спорта за 2018. годину, број: 
02/1-14-16316-1/18 од 26.06.2018. године 1289

615. Одлука о утврђивању услова, критерија и 
поступка за расподјелу средстава са потрошачке 
јединице 32010004 – Подршка младима, број: 
02/1-14-16311-1/18 од 03.07.2018. године 1302

616. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину број: 
02/1-14-16339/18 од 19.06.2018.године (буџетски 
корисници) 1316

617. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину, број: 02/1-14-16076-4/18 од 26.06.2018. 
године (Кантонално тужилаштво ТК ) 1316

618. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину, број: 02/1-14-16171-2/18 од 26.06.2018. 
године (ЈУ Завод за заштиту и коришћење 
културно-историјског и природног насљеђа ТК) 1316

619. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину, број: 02/1-14-16697-2/18 од 03.07.2018. 
године (ЈУ Завод за заштиту и коришћење 
културно-историјског и природног насљеђа ТК) 1317

620. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину, број: 02/1-14-15019-2/18 од 03.07.2018. 
године (ЈУ Средња музичка школа „Честмир 
Мирко Душек“ Тузла) 1317

621. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину, број: 02/1-14-16357-2/18 од 03.07.2018. 
године (ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Градачац) 1318

622. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. 
годину, број: 02/1-14-16298-1/18 од 13.07.2018. 
године (ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла) 1318

623. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/1-
14-12223-2/18 од 26.06.2018. године (ЈУ ОШ 
„Тиња“ Сребреник) 1319

624. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/1-
14-12783-1/18 од 26.06.2018. године (Кантонално 
тужилаштво ТК) 1319

625. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/1-
14-16076-3/18 од 26.06.2018. године (Кантонално 
тужилаштво ТК) 1320

626. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/1-
14-14992-2/18 од 26.06.2018. године (ЈУ Центар 
за образовање и васпитање и рехабилитацију 
слушања и говора Тузла) 1320

627. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/1-
14-15146-2/18 од 03.07.2018. године (ЈУ ОШ 
„Хасан Кикић“ Градачац) 1321

628. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/1-
14-16457-2/18 од 03.07.2018. године (ЈУ ОШ 
„Хамдија Крешевљаковић“ Градачац) 1321
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629. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/1-
14-16645-2/18 од 03.07.2018. године (ЈУ ОШ 
„Едхем Мулабдић“ Градачац) 1322

630. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 
02/1-14-16357-2/18 од 03.07.2018. године (ЈУ 
Мјешовита средња школа Бановићи) 1322

631. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/1-
14-18071-2/18 од 20.07.2018. године (ЈУ ОШ 
„Хасан Кикић“ Грачаница) 1322

632. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 
11050001, број: 02/1-14-17179/18 од 26.06.2018. 
године (ЈУ Мјешовита средња електротехничка 
школа Тузла) 1323

633. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001, 
број: 02/1-14-22916/18 од 10.07.2018. године 
(Удружење младих „Обнова“ Тузла) 1323

634. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001, 
број: 02/1-14-18462-1/18 од 13.07.2018. године 
(Еколошко спортско риболовно друштво 
„Дријенча“ Грачаница) 1324

635. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001, 
број: 02/1-14-18462-2/18 од 13.07.2018. године 
(Организација ратних војних инвалида опћине 
Теочак) 1324

636. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 
11050001, број: 02/1-14-18676/18 од 24.07.2018. 
године (ЈУ Средња музичка школа  „Честмир 
Мирко Душек“ Тузла ) 1325

637. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 
11050001, број: 02/1-14-18821/18 од 24.07.2018. 
године (Уред за заједничке послове кантоналних 
органа) 1325

638. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 
11050001, број: 02/1-14-18822/18 од 24.07.2018. 
године (ЈУ ОШ „Џакуле“ Грачаница ) 1326

639. Одлука о давању овлашћења Кантоналној 
агенцији за приватизацију Тузла, број:   02/1-05-
017987/18 од 18.07.2018.године 1326

640. Одлука о давању сагласности, број: 02/1-14-
18117/18 од 18.07.2018. године (на текст   Анеxа 
Уговора о суфинансирању набавке медицинске 
опреме између Владе Тузланског кантона и ЈЗУ 
УКЦ Тузла) 1326

641. Одлука о прихватању приједлога Јавне установе 
Дирекција регионалних цеста Тузланског 
кантона за финансирање пројеката, број: 02/1-
27-17220-1/18 од 03.07.2018.године 1327

642. Рјешење о привременом именовању  Управног 
одбора Јавне установе Босански културни 
центар Тузланског кантона, број: 02/1-34-8195-
1/18 од 19.06.2018.године 1332

643. Рјешење о привременом именовању  Управног 
одбора ЈУ Архив Тузланског кантона, број: 02/1-
34-12545-2/18 од 26.06.2018.године 1332

644. Рјешење о привременом именовању  Управног 
одбора Јавне установе Народна и универзитетска 
библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла, број: 02/1-
05-017484/18 од 24.07.2018.године 1332

645. Рјешење о привременом именовању члана 
Управног одбора Јавне установе Специјална 
библиотека „Бехрам-бег“ у Тузли, број: 02/1-05-
014092/18 од 18.07.2018.године 1332

646. Рјешење о именовању  Управног одбора Јавне 
установе Завод за заштиту и коришћење 
културно – историјског и природног насљеђа 
Тузланског кантона, број:     02/1-40-3068-3/18 од 
19.06.2018.године 1333

647. Рјешење о именовању  Управног одбора ЈЗУ 
Општа болница „Др. Мустафа Бегановић“ 
Грачаница, број: 02/1-37-23800/18 од 10.07.2018.
године 1333

648. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Трештеница“ Трештеница, 
Бановићи, број: 02/1-34-12252/18 од 18.07.2018. 
године 1333

649. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Миричина“ Миричина, 
Грачаница, број: 02/1-34-12187/18 од 18.07.2018. 
године 1334

650. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња рударска школа Тузла, број: 
02/1-34-12297/18 од 18.07.2018.године 1334

651. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња школа Сапна, број: 02/1-34-
011880/18 од 18.07.2018.године 1334

652. Програм новчаних подршки у пољопривреди и 
руралном развоју у 2018. години, број:   02/1-14-
16847-2/18 од 26.06.2018. године 1334

653. Програм расподјеле средстава са потрошачке 
јединице 11010020 „Помоћ вјерским заједницама“ 
за 2018. годину, број: 02/1-14-17922/18 од 
10.07.2018. године 1337

654. Колективни уговор о правима и обавезама 
послодаваца и доктора медицине и стоматологије 
на подручју Тузланског кантона, број: 02/1-37-
17223-1/18 од 26.06.2018. године 1338

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

655. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, 
број: 07/1-14-17377/18 од 26.06.2018. године (ЈУ 
Архив ТК) 1348

656. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број: 
07/1-14-17377-1/18 од 26.06.2018. године (Уред 
за законодавство) 1348
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657. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број: 
07/1-14-17710/18 од 02.07.2018. године (ЈУ ОШ 
„Сапна“ Сапна) 1349

658. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, 
број: 07/1-14-18206/18 од 10.07.2018. године (ЈУ 
Народно позориште Тузла) 1349

659. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, 
број: 07/1-14-18394/18 од 11.07.2018. године 
(Министарство финансија и Министарство за 
културу, спорт и младе) 1349

660. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број: 
07/1-14-19063/18 од 26.07.2018. године (ЈУ ОШ 
„Сјењак“ Тузла) 1350

661. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
издатака у Буџету Тузланског кантона за 2018. 
годину, број: 07/1-14-17712/18 од 27.06.2018. године 
(ЈУ Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ Грачаница) 1350

662. Рјешење о унутрашњој прерасподјели издатака 
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, 
број: 07/1-14-17930/18 од 04.07.2018. године 
(Министарство финан. и Влада ТК) 1351

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

663. Одлука о измјенама Програма мјера здравствене 
заштите животиња на Тузланском кантону за 
2018. годину, број: 04/1-18-24-011413-4/18 од 
09.07.2018. године 1351

664. Програм коришћења средстава прикупљених од 
накнаде за закуп спортско-привредних ловишта, 
број: 04/1-14-16506/18 од 12.06.2018. године 1352

ЗАВОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

665. Измјене и допуне Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона 
за 2018. годину, број: 05-0511-1-56-2/18 од 
25.06.2018.године 1355

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

666. Одлука, број: 20/1-18-18692/18 од 18.07.2018. 
године (привредно друштво „Каменолом Дријенча“ 
д.о.о. Грачаница) 1358

667. Одлука, број: 20/1-25-19006/18 од 25.07.2018. 
године (привредно друштво „Спреча“ д.о.о. 
Тузла) 1358

ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

267. Оглас опћинског суда у Тузли о постављењу 
привременог заступника у особи Едину С. 
Хоџићу, адвокату из Тузле (број: 32 0 P 322059 
17 P) I

268. Оглас опћинског суда у Тузли о постављењу 
привременог заступника у особи Салибеговић 
Недим, адвокат из Тузле (број: 32 0 О 056052 18 
О 2) I

269. Оглас опћинског суда у Калесији о постављењу 
привременог заступника у особи Енвер 
Пашчановић, адвокат из Калесије (број: 029-0-
Dn-18-007691) I

270. Оглас опћинског суда у Калесији о постављењу 
привременог заступника у особи Енвер 
Пашчановић, адвокат из Калесије (број: 029-0-
DN-18-007 735) II

271. Оглас опћинског суда у Грачаници о постављењу 
привременог заступника у особи Сејада Мујачића, 
адвоката из Грачанице (број: 27 0 P 035991 17 P) II

272. Оглас опћинског суда у Градачцу о постављењу 
привременог заступника у особи Алатић Емира, 
адвоката из Сребреника (број: 28 0 P 008129 18 
P 2) II

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА НЕВАЖЕЋИМ

273. Оглас о оглашавању допломе неважећом на име 
Сенад Исановић III

274. Оглас о оглашавању допломе неважећом на име 
Сања Коић III
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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

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U TUZLI                                                                                                      
Broj: 32 0 P 322059 17 P 
Tuzla, 12.07.2018. godine 
 
Općinski sud u Tuzli, sudija Šejla Ćatić, u pravnoj stvari 

tužitelja Latifagić Muhameda iz Tuzle, zastupan po punomoćniku 
Salihi Begić, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih 1. Heselschwerdt 
Alme kćeri Kemala iz Tuzle, Stupine B5/3 sprat 1 stan 5, 2. Diroff 
Azre kćeri Kemala, Dorfstrasse 16, 73433 Aalen i 3. Latifagić 
Azura sina Kemala iz Tuzle, Stupine B5/3 sprat 1 stan 5, kao 
zakonskih nasljednika iza Latifagić Kemala sina Redže, radi 
utvrđenja, v.sp. 1.000,00 KM, objavio je dana 12.07.2018. godine, 
sljedeći

 
O G L A S

o postavljanju zastupnika

Tuženoj Diroff Azri, kćeri Kemala, nepoznatog boravišta, 
postavlja se privremeni zastupnik u osobi Edinu S. Hodžiću, 
advokatu iz Tuzle,  a u skladu sa odredbama člana 296 stav 4 
ZPP-a FBiH.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i 
dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tužena ne 
pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti 
sud da je tuženoj  postavio staraoca.  

 
                                                                                 Sudija
                                                                             Šejla Ćatić
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                               
TUZLANSKI KANTON                                                                                         
OPĆINSKI SUD U TUZLI                                                                                       
Broj: 32 0 O 056052 18 O 2
Tuzla, 31.07.2018. godine

Općinski sud u Tuzli, sudija Senada Uzunić, u postupku 
raspravljanja zaostavštine iza umrle Pavić rođ. Jurakić Anđe kćeri 
Stjepana iz Tuzle, rođene dana 14.06.1901. godine u Derventi, a 
umrle 26.02.1983. godine u Tuzli objavljuje 

   
O G L A S

o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj 32 0 O 056052 18 O 
2 od 31.07.2018. godine, u postupku raspravljanja zaostavštine 

iza Pavić rođ. Jurakić Anđe kćeri Stjepana iz Tuzle, rođene dana 
14.06.1901. godine u Derventi, a umrle 26.02.1983. godine 
zakonskom nasljedniku nepoznatog boravišta Banić Silviju, 
postavljen je privremeni zastupnik Salibegović Nedim, advokat iz 
Tuzle. 

Navedenim rješenjem je određeno da privremeni zastupnik 
ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i vršit će ista u 
ovom ostavinskom postupku sve dok se nasljednik ili njegov 
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ 
starateljstva ne obavijesti sud o imenovanju staratelja.                                                                         

         
                                                                            Sudija
                                                                     Senada Uzunić
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OPĆINSKI SUD U KALESIJI
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED
Broj: 029-0-Dn-18-007691
Dana: 03.07.2018.godine

Općinski sud u  Kalesiji,  izdaje sljedeći:

O G L  A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Kalesiji   u postupku  Predlagača  Fazlić 
Nurije  advokata iz Kalesije koji zastupa  Mešić (Fehim) 
Hidajetu  iz  Zvornika  radi uspostave  ZK uloška,  protivnicima   
predlagača: Mešić (Suljo) Salkan, Barčić rodj. Mešić (nepoznato) 
Fata, Delić rodj. Mešić (nepoznato) Ifeta, Mešić (Suljo) Osman, 
Mešić (Suljo) Osman, Mešić (žena Hasana) Emina, Avdibašić 
rodj. Mešić (nepoznato) Džanuma, Mešić (Hašim) Ibrahim, Mešić 
(Hašim) Avdo, Mešić (Hašim) Jusuf, Turić rodj. Mešić (nepoznato) 
Hajra, Mešić (Mahmut) Husnija, Mešić (Mahmut) Ćazim, Mešić 
(Mahmut) Ismet, Mešić (Alija) Mevludin, Mešić rodj. Ibrahimagić 
(snaha Mahmuta) Bisera, Mešić (Alija) Hajrudin, Mešić (Alija) 
Mevlida, Mešić (Alija) Munevera, Idrizović (Salko) Huso, Hadžić 
rodj. Hodžić (nepoznato) Nazifa, Hukeljić rodj. Mujkić (nepoznato) 
Fatima, Aljukić rodj. Hukeljić (nepoznato) Emina, Hukeljić 
(Osman) Džemal, Hukeljić (Osman) Džemila, Mujanović (Ibrahim) 
Ahmet, Mujanović (Ibrahim) Osman, Mujanović (Ibrahim) Zejna, 
Mujanović (Ibrahim) Mina, Mešić (Suljo) Nedžib, Hukeljić 
(Alija) Hilmo, Mešić (Jusuf) Hašim, Idrizović rodj. Mujkanović 
(nepoznato) Hava, Idrizović (Mujo) Haso, Kulanić rodj. Hukeljić 
(Musto) Džanuma, Šahić (Hanifa) Nezira, Alić (Hanifa) Mustafa, 
Alić (Hanifa) Ibrahim, Šehić (Hanifa) Hasiba, Selimović (Hanifa) 
Emina, Hukeljić (nepoznato) Muhamed, Šehić (Sulejman) Nezira, 
Selimović (Sulejman) Emina, Šehić (Sulejman) Hasiba, Kulanić 
(nepoznato) Hilmo, Kulanić (Hilmo) Munevera, Kulanić (Hilmo) 
Jusuf, Kulanić (Hilmo) Mustafa, Kulanić (Hilmo) Zehta, Pjanić 
(Mujo) Husein, Imamović rodj. Pjanić (Mujo) Halida, Džananović 
rodj. Pjanić (Mujo) Fadila, Pjanić (Mujo) Ramo, Mešić (Mahmut) 
Husnija, Mešić (Mahmut) Ćazim, Mešić (Mahmut) Ismet, Mešić 
(Alija) Mevlida, Mešić (Alija) Munevera, Hukeljić (Fehim) Aljo, 
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Hukeljić (Fehim) Osman, Hadžić rodj. Hukeljić (Fehim) Devleta, 
Hukeljić (Fehim) Sulejman, Hukeljić (Fehim) Mehmed, Sakić rodj. 
Hukeljić (Fehim) Zumra, Hukeljić rodj. Zulfić (Nedžib) Fatima, 
Mujkić (Muhamed) Fikreta, Hukeljić (Muhamed) Mirsad, Ćurtović 
rodj. Hukeljić (Muhamed) Ifeta, Hukeljić (Muhamed) Mirsada, 
Cakor rodj. Hukeljić (Muhamed) Suada, Husić rodj. Hukeljić 
(Muhamed) Senada, Idrizović (nepoznato) Mejra, Džafić rodj. 
Idrizović (Mustafa) Hafiza, Idrizović (Mustafa) Salih, Paščanović 
rodj. Idrizović (Mustafa) Mejra, Idrizović (Mustafa) Ferid, Ramić 
rodj. Idrizović (Mustafa) Mina, Avdić rodj. Idrizović (Mustafa) 
Hatema, Idrizović (Mustafa) Idriz, koji su upisani kao suvlasnici  u 
ZK ul.  667 i 290  k.o. SP Prnjavor,  postavio je Rješenjem br. 029-
0-Dn-18-00 7691  od 02.07.2018 .godine privremenog zastupnika 
u osobi advokata  Enver Paščanović  advokat  iz Kalesije , pošto 
su  označena lica   nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav 
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i 
dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja 
postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici 
ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi 
staratelja.

                                                                     
                                                          Rukovodilac ZK ureda:
                                                                   Enis Hodžić
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OPĆINSKI SUD U KALESIJI
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED
Broj: 029-0-DN-18-007 735
Kalesija, 24.07.2018.godine

Općinski sud u  Kalesiji,  izdaje sljedeći:

O G L  A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Kalesiji u postupku  predlagača  Osmanović 
Adema, sin Muhameda iz Kalesije, zastupan po punomoćniku 
Fazlić Nuriji, advokatu iz Kalesije,  radi uspostavljanja  ZK uloška, 
protivnicima predlagača  Osmanović (Alija) Smail, Osmanović 
Fatima, Osmanović (Salih) Salih, Osmanović (Salkan) Huso, 
Osmanović Hata, Bajić (Ahmo) Smajo, Osmanović Šahija, 
Karić Bahira, Osmanović (Ahmet) Nezira, Osmanović (Ahmet) 
Aljo, Osmanović (Salkan) Mehmed, Osmanović (Alijja) Huso, 
Osmanović (Alijja) Smajo, Osmanović (Alijja) Mehmed, 
Osmanović (Smajo) Ćazim i Osmanović (Smajo) Safet, koji 
su upisani kao suvlasnici nekretnina u zk. ul. broj 167 KO SP 
Prnjavor, postavio je Rješenjem broj 029-0-DN-18-007 735 od 
24.07.2018. godine privremenog zastupnika u osobi advokata 
Paščanović Envera iz Kalesije, pošto su označena lica nepoznate 
adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom 
postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i 
dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja 
postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici 
ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi 
staratelja.

                                                                     
                                                       Zemljišnoknjižni referent
                                                                 Zikret Bešić
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPŠTINSKI SUD U GRAČANICI
Broj: 27 0 P 035991 17 P
Gračanica, 30.05.2018.godine

Općinski sud u Gračanici sudija Omer Šerbečić, u pravnoj 
stvari tužitelja Rušida Kukuljac, sin Amira iz Miričine protiv 
tuženih 1. Kovačević rođ. Bejtić Hanke prebivalište nepoznato, 

2. Okanović Muje, sin Omera prebivalište nepoznato, 3. Nukić 
Osmana sin Osmana, umro a ostala zakonska nasljednica 
amidžišna Muminović Edina iz Miričine, 4. Nukić Mehmeda sina 
Osmana, umro a ostala  unuka Muminović Edina, 5. Saletović 
Omera sin Osmana iz Miričine, 6. Omerović Refika sin Mehmeda 
iz Miričine, 7.Beganović Hidajet, sin Ibrahima iz Miričine, 
8.Okanović Zikreta sina Imšira iz Miričine, 9. Fišeković Šemse sin 
Ibrahima iz Miričine, 10. Fišeković rođ. Kovačević Nafije kći Saliha 
iz Miričine, 11. Fišeković Mehmed sin Ibre umro, ostao zakonski 
nasljednik Fišeković Nedžad iz Miričine, 12. Fišeković Nedžada 
sin Mehmeda iz Miričine, 13. Maltić r. Omerović Šemse iz Miričine, 
14. Šabuljić Hasana sin Bajre iz Miričine, 15. Šečić Rešida sin 
Atifa iz Miričine, tuženi od red. br. 3 do red . br. 15, zastupani 
po  punomoćniku Mujačić Sejadu, advokatu iz Gračanice, 16. 
Omerović Ešefa, sin Mehmeda iz Lukavca, Bistarac, 17. Mejrić 
rođ. Omerović Esme kći Mehmeda iz Gnojnice, općina Lukavac i 
18. Štilić Hajrije kći Zaima iz Miričine, radi utvrđivanja vlasništva i 
upisa u zk.  v.s. 1.000,00 KM, objavljuje 

O G L A S
Kojim se tuženim Kovačević rođ. Bejtić Hanki i Okanović 

Muji sinu Omera  nepoznatog prebivališta i boravišta postavlja 
privremeni zastupnik u osobi Sejada  Mujačića, advokata iz 
Gračanice, a na osnovu člana  296. stav 1. i 2. tačka 4. Zakona 
o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZPP 
FBiH), jer tuženi Kovačević Hanka i Okanović Mujo koji su 
nepoznatog boravišta i nemaju punomoćnika a redovan postupak 
oko postavljanja zastupnika po zakonu bi trajao dugo tako da bi 
za stranke mogle nastupiti štetne posljedice.

Privremeni  zastupnik zastupat će  tužene Kovačević rođ. 
Bejtić Hanku i Okanović Muju sina Omera u postupku sve dok se 
tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok 
organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja (član 
297. ZPP FBiH). 

                                                                          S U D I J A
                                                                      Omer Šerbečić
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU                                                                                                      
Broj: 28 0 P 008129 18 P 2 
Gradačac, 02.07.2018. godine 

OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, sudija Drago Ćošković, 
u pravnoj stvari tužioca  Avdić Alage sin Osmana iz D. Potoka, 
općina Srebrenik, zastupanog po punomoćniku Mini Vikalo, 
advokatu iz Srebrenika, protiv tuženih 1. Ibrahima Mujčinović 
iz Tuzle, 2. Mujčinović Mirsada iz Tuzle, ul. M. Tita Uče bb, 3. 
Mujčinović Zaima iz Moluha, ul. Rudolfa Vikića br. 24, 4. Hasani 
r. Mujčinović Mirsade iz  Skoplja, R. Makedonija, 5. Omerović r. 
Mujčinović Sajde iz Miričine bb, 6. Mujčinović r. Osmić Safete iz 
Lukavca, 7. Mujčinović Suade  iz Lukavca, Lukavačkih pjesnika 
10/2, 8. Osmić r. Mujčinović Ismete iz Mramora ul. 26. avgusta, 9. 
Suljić Idriza  iz Tuzle, Husinskih rudara br. 29,  10.Suljić Hilijade 
kći Rasima iz Dobrnje, 11. Suljić Dine sin Dževada iz Dobrnje, 
12.Suljić Edina  iz Dobrnje,13. Sujljić Džemala iz Mramora, 
Omladinska br. 10, 14. Delić r. Suljić Senije iz Mramora, Marina 
glava bb, 15.Smajić r. Suljić Hasije  iz Tuzle,16. Avdić Ramize  
kći Mehmeda iz Bukinja-Šići bb, 17.Avdić Nedima sin Hasana 
iz Buklinje-Šici bb, 18.Avdić Nermine kći Hasana iz Bukinja-Šici 
bb, 19. Avdić Sinana sin Mehmeda iz  Tuzle, Brčanska malta 
bb, 20. Bećirović  Nermina sina Muhameda iz Bukinja, Šići br. 
145.21.Avdić Mehmedalije sin Mehmeda iz Bukinja-Šici bb, 
22.Suljkanović Ismeta iz Lukavca Armije RBiH, 23. Ćosić rođ. 
Suljkanović Šejle kći Beščlage iz Bokavića, naselje Selimovići 
Lukavac, 24.Halilagić r. Suljkanović Isme  iz Lukavca  Grnje 
Crveno brdo, 25.Redžić r. Suljkanović Jasminke iz Lukavca, 
Bokavici bb, 26. Džombić r. Suljkanović Ismete iz Mramora, 
27. Bećić Sajde kći Mehmeda iz Dobrnje br. 93,  Mramor, radi 
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utvrđivanja prava vlasništva v.s. 1900,00 KM, izvan ročišta, gore 
označenog dana, donio je

O G L A S
o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 008129 18 P 2 od 
02.07.2018.  godine na osnovu člana 296. st.2. t.4. Zakona o 
parničnom postupku («Službene novine FBiH», broj 53/2003) 
postavljen je advokat  Alatić Emir iz Srebrenika za privremenog 
zastupnika u ovome predmetu tuženim 2. Mujčinović Mirsadi 
iz Tuzle, ul. M. Tita Uče bb, 4. Hasani r. Mujčinović Mirsadi iz  
Skoplja, R. Makedonija, 9. Suljić Idrizu  iz Tuzle, Husinskih rudara 
br. 29,  12. Suljić Edina  iz Dobrnje, 23. Ćosić rođ. Suljkanović Šejli 
kći Bešlage iz Bokavića, naselje Selimovići Lukavac, 24 .Halilagić 
r. Suljkanović Ismi  iz Lukavca  Grnje Crveno brdo, 25.Redžić 
r. Suljkanović Jasminki iz Lukavca, Bokavici bb, 26. Džombić r. 
Suljkanović Ismeti kćeri Sajde iz Mramora,  sada nepoznatog 
boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u ovoj pravnoj stvari 
u osobi advokata  Alatić Emira  iz Srebrenika.

Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik 
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi pod 2, 4, 12,24, 
25. i 26  ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom odnosno 
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja. 

U skladu sa člankom 298. ZPP-a FBiH oglas će se objaviti u 
Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Službenim 
novinama TK i na oglasnoj ploči suda. 

                                                                            Sudija,
                                                                        Drago Ćošković
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OGLAŠAVANJE DOKUMENTA 
NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećom diploma o završenom studiju za 
sticanje visoke stručne spreme, odsjek Hemijsko-tehnološki, 
na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, na ime Isanović Sulejmana 
Senad iz Zvornika, rođen 14.03.1962. godine, izdata od strane  
Univerziteta u Tuzli, 13.11.1991. godine, broj: 1927/91.
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Oglašava se nevažećom diploma  na ime Sanja (Voislav) 
Koić, rođena 09.12.1977. godine u Tuzli, izdata 19.11. 2005. 
godine od strane Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u 
Tuzli, broj: 11/60-I.
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