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I
Бахрудин Бајрамовић разрјешава се дужности 

секретара Савјета за спорт Тузланскогг кантона (у 
даљем тексту: Савјет).

II
Бакир Буљугија именује се за секретара Савјета и од 

дана именовања преузеће обављање административних 
послова за потребе Савјета.

III
Мандат секретара Савјета из тачке II овог 

рјешења траје до истека мандата већ именованог 
Савјета (Рјешење о именовању предсједника, чланова 
и секретара Савјета за спорт Тузланског кантона број: 
10/1-40-034286/13 од 24.12.2013. године).

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објављује 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 -                 Проф. др.  
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
           Број: 10/1-40-015855/14                          

Тузла, 04.07.2014. године

444
На основу члана 8. и члана 23. Закона о 

министарствима и другим органима управе Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 3/01, 12/03  и 10/05), члана 31. Закона о основном 
одгоју и образовању („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 6/04, 7/05, и 17/11), Министарство 
образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона 
доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

Одобрава се употреба Наставног плана и програма 
турског језика као другог страног језика од шестог 
(VI) до деветог (IX) разреда деветогодишњег основног 
одгоја и образовања у основним школама на подручју 
Тузланског кантона.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                 МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -                 Проф. др.  
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
         Број: 10/1-38-015216-1/14                          

Тузла, 30.07.2014. године

445
На основу члана 90. став 16. Закона о основном 

одгоју  и образовању  („Службене новине Тузланског 
кантона” бр. 6/04, 7/05 и 17/11), Министарство  
образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона  
доноси

К  Р  И  Т  Е  Р  И  Ј  Е 
о утврђивању услова на основу којих се врши 

избор и именовање кандидата за директора основне 
школе чији је оснивач Скупштина Тузланског 

кантона

I
1) Овим критеријима  утврђују се услови на 

основу  којих  се врши избор и именовање кандидата за 
директора основне  школе чији је оснивач Скупштина 
Тузланског кантона. 

(2) Школа расписује конкурс за избор и именовање 
директора који се објављује у дневном  листу, доставља 
Служби за запошљавање Тузланског кантона ради 
истицања на огласној плочи, те истовремено истиче на 
огласној плочи школе.

(3) Истовремено са објавом у дневном листу, 
основна  школа која има статус јавне установе дужна је 
доставити текст конкурса Министарству ради објаве на 
wеб страници. 

(4)  Конкурс за избор и именовање директора школе  
поред елемената утврђених законом, мора да садржи: 

а) кратак опис послова директора школе, 
б) опште услове за именовање директора школе, 
ц) посебне услове за именовање директора школе, 
д) списак потребних докумената, назив издаваоца 

документа, рок и мјесто за подношење пријава, 
е)  трајање конкурса и начин обавјештавања кан-

дидата о резултатима конкурса. 
(5) За сваки од услова (општих и посебних) 

кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању 
истих. 

II
(1) Кандидат за директора школе дужан је 

испуњавати следеће опште  услове: 
а) да је држављанин Босне и Херцеговине (оригинал 

или овјерена копија Увјерења о држављанству),
б) да је здравствено способан за обављање послова 

директора школе (љекарско увјерење од надлежне 
здравствене установе),

ц) да се на њега не односи члан IX. (1) Устава 
Босне и Херцеговине (овјерена изјава кандидата), 

д) да није осуђиван за кривично дјело (овјерена 
изјава кандидата), 

е) да није кажњаван из области привредног 
преступа и да му није изречена заштитна мјера забране 
вршења послова наставника, педагога или директора 
школе (увјерење издато од надлежног суда). 

III
(1) Поред општих услова, кандидат за директора 

школе дужан је испуњавати следеће посебне услове: 
а) да има најмање  вишу стручну спрему (VI степен 

стручне спреме или еквивалент), 
б) да има положен стручни испит за самосталан 

рад на пословима наставника или педагога, 
ц) да има најмање пет година радног стажа  на 

пословима наставника или педагога школе послије 
стицања одговарајуће стручне спреме (потврда о 
радном стажу  издатa од стране школе), 

д) да има програм рада и развоја школе за период 
на који се именује директор, 

е) да није члан извршних органа политичких  
партија (овјерена изјава кандидата), 

ф) да му није у посљедње три године прије дана 
објављивања конкурса био отказан уговор о раду 
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због дисциплинске одговорности или којем је у истом 
периоду изречена дисциплинска мјера отпуста  из 
државне службе (овјерена изјава кандидата), 

г) да нема директан  финансијски или други лични 
интерес у школи у којој се кандидује који би могао 
довести до сукоба  интереса са његовом дужношћу 
директора (овјерена изјава кандидата), 

х) да није обављао дужност директора школе два 
пута  у истој  школи у којој конкурише за директора 
(овјерена изјава кандидата),

и) да због своје кривице није био разријешен 
дужности директора неке од одгојно-образовних 
установа.  

IV
(1) Критерији на основу којих Педагошки завод 

Тузланског кантона (у даљеме тексту: Педагошки завод)  
даје стручно мишљење о кандидату за директора школе 
су: 

А) Кандидату који није обављао функцију 
директора школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) мишљење о досадашњем раду на пословима 
наставника или педагога (Извјештај о стручном 
надзору). 

Б) Кандидату који је обављао функцију директора 
школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) мишљење о раду установе и оцјена о раду 
кандидата за директора школе за период у којем је 
обављао функцију директора школе (Извјештај о 
општем надзору над радом школе). 

(2) Рок за давање мишљења из става (1) ове тачке 
је 15 дана од дана пријема документације достављене 
од стране школе. 

V
(1) Критерији на основу којих Министарство 

образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Министарстсво) даје сагласност на 
листу кандидата који испуњавају услове из тачака II и 
III ових критерија за директора школе су: 

А) Кандидату који није обављао функцију 
директора школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) стручно мишљење Педагошког завода из тачке 
IV ових критерија. 

Б) Кандидату који је обављао функцију директора 
школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) стручно  мишљење Педагошког завода из тачке 
IV ових критерија, 

ц) извјештај о надзору Министарства над радом 
установе  за период док је кандидат обављао функцију 
директора школе (надзор Министарства). 

VI
(1) Кандидату из тачке V ових критерија, који је 

обављао функцију директора школе (Б), Министарство 
неће дати  сагласност за поновно именовање ако се на 
основу извјештаја  о надзору Министарства утврде 
неправилности у досадашњем раду  директора. 

(2) Кандидат за директора школе, који није добио 
сагласност Министарства, не може бити именован за 
директора школе  нити за вршиоца дужности директора 
школе. 

VII
(1) Након затварања конкурса школски одбор шко-

ле отвара приспјеле апликације кандидата за директора 
школе.

(2)  Након утврђивања благоворемености и 
потпуности пријава и документације кандидата за 
директора школе, школски одбор  упућује  захтјев  
Педагошком заводу са пријавама кандидата и осталом 
документацијом ради давања стручног мишљења о 
кандидатима за директора школе.   

(3) По добивању стручних мишљења о кандидатима 
од стране Педагошког завода, школа је дужна, уз захтјев 
за давање сагласности Министарства, доставити 
документацију са листом кандидата који испуњавају 
услове конкурса,  текст објављеног конкурса за избор 
и именовање директора школе као и стручно мишљење 
Педагошког завода о кандидатима за директора школе.

VIII
Након проведене процедуре конкурса школски 

одбор, на основу претходно прибављеног стручног 
мишљења Педагошког завода из тачке IV ових 
критерија, сагласности Министарства из тачке V ових 
критерија,  те властите оцјене достављеног програма 
рада и развоја школе за период на који се именује 
директор,  врши избор и именовање директора школе. 

IX
Тумачење одредаба ових критерија  даје министар.

X
Ови критерији  ступају  на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

Ступањем на снагу ових критерија  престаје да важи  
Упутство о поступку  и процедури избора  директора 
основне  школе („Службене  новине Тузланског 
кантона“, број: 2/05) и Одлука о утврђивању услова и 
критерија за избор и именовање  директора основне  
школе која има статус јавне установе („Службене 
новине Тузланског  кантона“, бр. 8/10 и 13/10).

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                 МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -                 Проф. др.  
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
         Број: 10/1-38-016486-1/14                          

Тузла, 15.07.2014. године

446
На основу члана 130. став 14. Закона о средњем 

образовању и одгоју  („Службене новине Тузланског 
кантона” број 17/11), министар образовања, науке, 
културе и спорта Тузланског кантона доноси 

К  Р  И  Т  Е  Р  И  Ј  Е 
о утврђивању услова на основу којих се врши избор 
и именовање кандидата за директора средње школе 

чији је оснивач Скупштина Тузланског кантона

I
(1) Овим критеријима  утврђују се услови на 

основу  којих  се врши избор и именовање кандидата 
за директора средње школе чији је оснивач Скупштина 
Тузланског кантона. 

(2) Школа расписује конкурс за избор и именовање 
директора који се објављује у дневном  листу, доставља 
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12/21), на потрошачком мјесту 24020009 – ЈУ ОШ 
„Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац у дијелу 
распореда расхода из буџета (извор 10) у износу од 
155,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
   
на терет економског  кода:
613200 -  Издаци за енергију, 
функционални код 0912                             155,00 КМ

у корист економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених,
            субаналитика  АА0003, 
                функционални код  0912               155,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

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

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се  у ”Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

 Босна и Херцеговина МИНИСТАР
 Федерација Босне и Херцеговине
 ТУЗЛАНСКИ КАНТОН    
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
 Број: 07/1-11- 15157-3/21 
 Тузла, 16.07.2021. године

866
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

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

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели издатака                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину 

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

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

II
Прерасподјела планираних издатака извршиће се на 

сљедећи начин: 

на терет економских кодова:

821200 - Набавка грађевина,
               функционални код 0111         41.880,00 КМ

821300 - Набавка опреме,
               функционални код 0111        100.000,00 КМ

у корист економских кодова:

821500 - Набавка сталних средстава 
               у облику права,
               функционални код 0111          61.182,00 КМ
821600 - Реконструкција и инвестицијско 
               одржавање,
               функционални код 0111          80.698,00 КМ

III
За реализацију овог Рјешења задужују се 

Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

 Босна и Херцеговина МИНИСТАР
 Федерација Босне и Херцеговине
 ТУЗЛАНСКИ КАНТОН    
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
 Број: 07/1-11-15209/21
 Тузла, 19.07.2021.године,

867
На  основу  члана 108. став (14) Закона о основном  

одгоју и образовању - пречишћени текст („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), 
министар образовања и науке Тузланског кантона 
утврђује

К Р И Т Е Р И Ј Е
о допуни Критерија о утврђивању услова на основу 

којих се врши избор и именовање кандидата 
за директора основне школе чији је оснивач 

Скупштина Тузланског кантона

I
У Критеријима  о утврђивању услова на основу којих 

се врши избор и именовање кандидата за директора 
основне  школе чији је оснивач Скупштина Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
11/14) у тачци V на крају текста додаје се нова алинеја 
д), која гласи:

„д) Изузетно, извјештај о надзору Министарства 
из алинеје ц) ове тачке  за лица која су се пријавила  
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на јавни конкурс за директора основне школе, а 
тренутно обнашају функцију в.д. директора школе се 
не сачињава.

II
Ови Критерији ступају на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
      ТУЗЛАНСКИ КАНТОН Др.сци. Елвис Бараковић, с.р.                                                
 Министарство образовања и науке                                               
 Број: 10/1-34-15274/21
 Тузла, 22.7.2021. године

868
На основу члана 129. став (15) Закона о средњем 

образовању и одгоју - пречишћени текст („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 11/20, 8/21 
и 11/21), министар образовања и  науке Тузланског 
кантона утврђује

К Р И Т Е Р И Ј Е
о допуни  Критерија о утврђивању услова на 

основу којих се врши избор и именовање кандидата 
за директора средње школе чији је оснивач 

Скупштина Тузланског кантона

I
У Критеријима о утврђивању услова на основу којих 

се врши избор и именовање кандидата за директора 
средње школе чији је оснивач Скупштина Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
11/14) у тачци V на крају текста додаје се нова алинеја 
д), која гласи:

„д) Изузетно, извјештај о надзору Министарства из 
алинеје ц) ове тачке за лица која су се пријавила  на 
јавни конкурс за директора средње школе, а тренутно 
обнашају функцију в.д. директора школе се не 
сачињава.”

II
Ови критерији ступају на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
      ТУЗЛАНСКИ КАНТОН Др.сци. Елвис Бараковић, с.р.                                                
 Министарство образовања и науке                                               
 Број: 10/1-34-15283/21
 Тузла, 22.7.2021. године

869
На основу члана 67. став 3. Закона о организацији 

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

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

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ 
ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ 

НОВЧАНИХ ПОДРШКИ ПО МОДЕЛУ 
ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки 

по моделу осталих врста подршки  („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 6/20),  у члану 4., у ставу 
(1), у тачци д) ријечи ‘’јавним емитерима’’ се замјењују 
ријечју „телевизијама’’.

У ставу (3), број „30.000,00’’, се замјењује бројем 
„20.000,00.’’

Члан 2.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављен у „Службеним новинама Тузланског  кантона’’.

 Босна и Херцеговина М И Н И С Т А Р  
 Федерација Босне и Херцеговине
 Тузлански кантон                                                                                      
 Министарство пољопривреде, мр.сц. Вахидин Смајловић,
 шумарства и водопривреде   дипл.инг.пољ., с.р.         
 Број: 04/1-11-015517-1/21 
 Тузла, 29.07.2021.године  

870
На основу члана 67. став 3. Закона о организацији 

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

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОСТВАРИВАЊУ НОВЧАНИХ ПОДРШКИ 
ПО МОДЕЛУ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ

Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки 

по моделу подршке производњи  („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 14/20), у члану 21., у 
ставу (3) ријеч „јагодичасто’’, се замјењује ријечју 
„крошњасто’’.


