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На основу члана 48. Закона о основном одгоју и 

образовању-пречишћени текст (,,Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), 
и на основу позитивног стручног мишљења Педагошког 
завода Тузланског кантона, број: Д-21/1-34-7426-1/22 
од 8.4.2022. године, Министарство образовања и науке 
Тузланског кантона, доноси

О Д Л У К У
о одобравању коришћења документарног филма 

,,Дјечија свита” у настави историје за девети разред 
основне школе на подручју Тузланског кантона

I
Одобрава се коришћење документарног филма ,,Дјечија 

свита” у настави историје деветог разреда основне школе 
на подручју Тузланског кантона.

II
Коришћење документарног филма ,,Дјечија свита” из 

тачке I ове одлуке примјењиваће се од школске 2022/23. 
године.

III
Одлука о одобравању коришћења документарног 

филма из тачке I ове одлуке објавиће се на веб страници 
Педагошког завода Тузланског кантона.

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

Број: 10/1-34-007323-1/22
Тузла, 15.04. 2022. године

МИНИСТАР

Др. сц. Ахмед Омеровић,с.р.
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На основу члана 27. став (10) Закона о високом 

образовању („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
21/21 и 5/22), министар образовања и науке Тузланског 
кантона, доноси

П Р А В И Л Н И К
о поступку лиценцирања студијских програма првог, 

другог и трећег циклуса студија високошколских 
установа на подручју Тузланског кантона 

I – УВОДНИ ДИО

Члан 1.
(Предмет)

Овим правилником ближе се уређује поступак 
лиценцирања студијских програма првог, другог и трећег 
циклуса студија (у даљем тексту: студијски програм) 
високошколских установа које обављају дјелатност 
високог образовања на подручју Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Кантон).

Члан 2.
(Студијски програм)

Студијски програм представља наставни план и програм 
који покрива једну или више научних области, а чија 

реализација кроз научно-наставни/умјетничко-наставни 
процес води до једног од три академска степена у складу 
са Болоњском декларацијом о еуропском простору високог 
образовања (у даљем тексту: Болоњска декларација).

II – ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Члан 3.
(Сврха лиценцирања студијског програма)

(1) Лиценцирањем студијског програма провјерава се 
академски садржај, релевантност исхода учења за тржиште 
рада, те капацитет високошколске установе да проведе 
предложени студијски програм, у складу са законом 
и Стандардима и нормативима високог образовања 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 8/15, 4/16, 12/16 и 9/17 – у даљем тексту: Стандарди и 
нормативи). 

(2) Предложени студијски програм и академски садржаји 
морају бити у складу са стратегијом, визијом и мисијом 
високошколске установе, а структура студијског програма 
у складу са законом и принципима Болоњске декларације.

Члан 4.
(Обавеза лиценцирања студијског програма)

(1) Високошколска установа може изводити студијски 
програма након што исти лиценцира. 

(2) Обавези лиценцирања студијског програма 
подлијежу све високошколске установе које организују 
студиј на подручју Кантона, укључујући високошколске 
установе са сједиштем ван Кантона.

(3) У поступку лиценцирања студијских програма 
високошколских установа са сједиштем ван Кантона 
у обзир се узимају спрецифичности високошколског 
система образовне власти под чију надлежност према свом 
сједишту припада та високошколска установа.

Члан 5.
(Поновно лиценцирање студијског програма)

Одредбе овог правилника сходно се примјењују и на 
поступак поновног лиценцирања раније лиценцираног 
студијског програма.

Члан 6.
(Учесници у поступку лиценцирања                        

студијског програма)
(1) Учесници поступка лиценцирања студијског 

програма су:
а) високошколска установа,
б) Министарство образовања и науке Тузланског 

кантона (у даљем тексту: Министарство),
ц) комисија за оцјену и давање мишљења о студијском 

програму који се лиценцира (у даљем тексту: Комисија).
(2) Учесници из става (1) овог члана у поступку 

лиценцирања студијског програма имају овлаштења и 
обавезе прописане законом и овим правилником.

(3) Поред учесника из става (1) овог члана, у поступку 
лиценцирања или поновног лиценцирања студијског 
програма учествује Савјет за високо образовање (у 
даљем тексту: Савјет), који након подношења захтјева за 
лиценцирање студијског програма, а прије започињања 
рада Комисије, даје Министарству мишљење о студијском 
програму.

Члан 7. 
(Важење издате лиценце)

Лиценца се издаје на период од пет година, рачунајући 
од почетка наредне академске године, посматрано у односу 
на текућу академску годину у којој је лиценца издата. 
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Члан 8.
(Критерији за лиценцирање)

(1) Високошколска установа обавезна је испунити 
критерије за добијање лиценце за извођење студијског 
програма. 

(2) Критерији за лиценцирање студијског програма су:
а) квалитет академског садржаја (усклађеност исхода 

учења са савременим захтјевима у датој научној области), 
б) релевантност исхода учења за тржиште рада,
ц) капацитираност високошколске установе да проведе 

студијски програм,
д) структуираност студијског програма са принципима 

Болоњске декларације.

III – ПОСТУПАК

Члан 9. 
(Подношење захтјева и друге документације)

(1) Лиценцирање студијског програма, на захтјев 
високошколске установе, врши Министарство.

(2) У прилогу захтјева за лиценцирање новог студијског 
програма, високошколска установа доставља елаборат 
о оправданости извођења новог студијског програма, те 
студијски програм који предлаже за лиценцирање.

(3) Елаборат из става (2) овог члана садржи разлоге 
увођења студијског програма и доказе да високошколска 
установа испуњава критерије за реализацију истог у складу 
са Стандардима и нормативима, доказе о усклађености 
исхода учења са савременим захтјевима у датој научној 
области, међународним искуствима и захтјевима тржишта 
рада, те доказ о подударности предложеног студијског 
програма у већем дијелу са студијским програмима из 
најмање три лиценциране и акредитоване високошколске 
установе из земаља потписница Болоњске декларације (у 
даљем тексту: компаративни студијски програми).

(4) Студијски програм из става (2) овог члана садржи 
елементе прописане чланом 126. Закона о високом 
образовању – пречишћени текст („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 21/21 и 5/22 – у даљем тексту: 
Закон).

(5) За утврђивање подударности предложеног 
студијског програма са компаративним студијским 
програмима, високошколска установа обавезна је, ради 
одговарајуће успоредбе, у прилогу захтјева за лиценцирање 
студијског програма, компаративне студијске програме 
доставити у принтаном или електронском облику, са 
обавезном назнаком високошколске установе на којој се 
компаративни студијски програми изводе.

(6) Код поновног лиценцирања истог студијског 
програма, високошколска установа нема обавезу 
достављања елабората и компаративних студијских 
програма, и уз захтјев за поновно лиценцирање доставља 
искључиво студијски програм који је предмет поновног 
лиценцирања, а додатну документацију и појашњења 
накнадно и по потреби на захтјев Министарства или 
Комисије.

(7) Захтјев за лиценцирање новог студијског програма 
(ако се ради о оснивању нове високошколске установе 
или увођењу новог студијског програма у постојећу 
високошколску установу), као и захтјев за поновно 
лиценцирању истог студијског програма, високошколска 
установа обавезна је поднијети благовремено, водећи 
рачуна о почетку наредне академске године.

Члан 10. 
(Поступак лиценцирања студијског програма)
(1) Након покретања поступка, Министарство 

студијски програм доставља Савјету на разматрање и 
давање мишљења.

(2) У року од 10 дана од дана запримања студијског 
програма, Савјет је дужан заказати сједницу и 
Министарству доставити мишљење о предложеном 
студијском програму.

(3) Ако у року из става (2) овог члана не достави 
мишљење, сматраће се да је Савјет сагласан са 
предложеним студијским програмом и да је дао 
позитивно мишљење.

(4) Захтјев високошколске установе за лиценцирање 
студијског програма који не задовољава услове 
прописане овим правилником Министарство враћа 
високошколској установи на додатно уређивање, са 
одговарајућом упутом за поступање и одређивањем 
примјереног рока за то поступање који не може бити 
дужи од 30 дана.

(5) Високошколска установа обавезна је поступити 
према упути Министарства.

(6) Захтјев за лиценцирање студијског програма који 
високошколска установа не уреди у складу са упутом 
из става (4) овог правилника Министарство одбацује 
закључком.

IV – КОМИСИЈА

Члан 11.
(Комисија)

(1) У року од 10 дана од дана запримања мишљења 
Савјета из члана 10. став (3) овог правилника, односно у року 
од 10 дана од дана истека рока за достављање мишљења 
ако мишљење не буде достављено, министар образовања 
и науке Тузланског кантона (у даљем тексту: министар) 
рјешењем именује Комисију, која врши стручну академску 
процјену студијског програма који је предмет лиценцирања, 
коју чини пет чланова, од којих је један предсједник.

(2) Комисија свој рад обавља у складу са принципима који 
подразумијевају обезбјеђење брзог, потпуног и квалитетног 
поступања уз свестрано разматрање предложеног 
студијског програма и пратеће документације. 

Члан 12.
(Структура Комисије)

(1) Најмање три члана Комисије су истакнути 
представници академске заједнице из одговарајуће 
научно-наставне/умјетничко-наставне области којој 
припада предложени студијски програм и најмање један 
члан из Министарства. 

(2) Представници академске заједнице из става (1) 
овог члана именују се са Листе домаћих и међународних 
стручњака за оцјењивање и ревизију квалитете, те давање 
препорука о акредитацији високошколских установа и 
њихових студијских програма, која се утврђује од стране 
Агенције за развој високог образовања и осигурање 
квалитета Босне и Херцеговине.  

(3) За предсједника Комисије, у правилу, именује 
се лице из става (2) овог члана и исто координира рад 
Комисије са Министарством, те је одговорно за правилност 
рада и поступања Комисије.

(4) Представници академске заједнице из става (1) 
овог члана, у складу са законом и овим правилником, 
прије започињања рада на стручној академској процјени 
студијског програма који је предмет лиценцирања, са 
Министарством закључују посебан уговор којим се ближе 
уређују међусобна права и обавезе.

Члан 13.
(Начин рада Комисије)

(1) Након запримања рјешења о именовању, предсједник 
Комисије је обавезан предузети одговарајуће активности, с 
циљем заказивања и организовања првог радног састанка, 
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на којем се Комисија формално конституише и утврђује 
методологија и динамика рада, о чему Комисија сачињава 
одговарајући записник.

(2) По конституисању Комисије, Министарство на 
одговарајући начин доставља предсједнику Комисије захтјев 
високошколске установе, са пратећом документацијом из 
члана 9. овог правилника.  

(3) У складу са методологијом и динамиком рада из 
става (1) овог члана, предсједник Комисије организује даљи 
рад Комисије у складу са овим правилником.

(4) Комисија у складу са овим правилником врши 
експертизу, цијени садржај и врши стручно академско 
вредновање предложеног студијског програма, при чему 
посебно треба размотрити да ли су разлози за извођење 
предложеног студијског програма усмјерени ка потребама 
тржишта рада, а исти требају бити утемељени на реалним, 
лако доступним и провјерљивим подацима из релевантних 
извора. 

(5) Ако утврди да предложени студијски програм не 
испуњава неки од критерија за лиценцирање, Комисија ће 
посредством Министарства одредити начин за отклањање 
недостатака и рок у којем високошколска установа може 
отклонити утврђене недостатке, а који не може бити дужи од 
60 дана од дана пријема захтјева за отклањање недостатака.

(6) Ако високошколска установа не отклони недостатке 
на одређени начин и у року из става (5) овог члана, Комисија 
о томе сачињава одговарајући записник који доставља 
Министарству. 

(7) У случају из става (6) овог члана Министарство 
доноси рјешење којим се захтјев за лиценцирање студијског 
програма одбија.

(8) Комисија свој рад може обављати у Министарству, 
просторијама високошколске установе по чијем захтјеву 
за лиценцирање студијског програма се поступа или 
путем online платформе, с тим да је током рада обавезна 
уприличити посјету високошколској установи по чијем 
захтјеву за лиценцирање студијског програма се поступа, те 
непосредно утврдити кадровску, просторну и материјално-
техничку капацитираност високошколске установе да 
проведе студијски програм.

Члан 14.
(Административна и техничка подршка) 

Високошколска установа која је поднијела захтјев за 
лиценцирање студијског програма обавезна је Комисији 
обезбиједити административну и техничку подршку током 
обављања рада Комисије у просторијама високошколске 
установе, укључујући посјету из члана 13. став (8) овог 
правилника. 

Члан 15.
(Начин одлучивања Комисије)

(1) Након извршене стручне академске процјене 
предложеног студијског програма који је предмет 
лиценцирања и радњи проведених у складу са овим 
правилником, Комисија даје мишљење које може имати 
један од сљедећих исхода: 

а) даје се позитивно мишљење и предлаже лиценцирање 
студијског програма,

б) даје се негативно мишљење и предлаже одбијање 
захтјева за лиценцирање студијског програма.

(2) Мишљење из става (1) овог члана Комисија, у 
правилу, утврђује консензусом. 

(3) Изузетно, ако се мишљење из става (1) овог члана 
не може утврдити консензусом, за утврђивање коначног 
позитивног мишљења из става (1) тачка а) овог члана 

потребно је 4/5 гласова од укупног броја чланова Комисије, 
а у противном сматра се да је дато негативно мишљење.

(4) У случају из става (3) овог члана сваки члан Комисије 
може издвојити своје мишљење, које представља саставни 
дио извјештаја из члана 18. овог правилника.

(5) Приликом разматрања студијског програма и 
одлучивања, Комисија у обзир може узети и дотадашња 
искуства високошколске установе у извођењу сличног 
студијског програма (студијског програма из исте уже 
научне области, студијског програма из исте научне 
области који гравитира сличној ужој научној области и 
сл.), која искуства не представљају додатне критерије за 
лиценцирање студијског програма.

(6) Приликом разматрања и одлучивања поводом 
захтјева за  поновно лиценцирање студијског програма 
Комисија у обзир може узети и дотадашња искуства 
високошколске установе у извођењу тог студијског 
програма (број уписаних студената у прву годину студија 
у периоду од издавања лиценце до подношења захтјева за 
поновно лиценцирање, међународна искуства, академска 
искуства са другим високошколским установама, 
мобилност студената у сврху студирања или стручне 
праксе и сл.), која искуства не представљају додатне 
критерије за лиценцирање студијског програма.

Члан 16.
(Кодекс понашања)

(1) Током рада и након окончања рада сваки члан 
Комисије дужан је придржавати се одговарајућег кодекса 
понашања, који подразумијева непристрасност током 
рада у односу на високошколску установу чији студијски 
програм је предмет разматрања, као и поштивање 
принципа чувања података. 

(2) Чување података из става (1) овог члана 
подразумијева да се информације садржане у 
документацији које се односе на студијски програм који 
је предмет разматрања, ни под којим условима неће 
откривати било којем лицу које није укључено у поступак 
лиценцирања студијског програма. 

(3) Одредба става (2) овог члана сходно се односи и 
примјењује и на друга лица која су укључена у поступак 
лиценцирања студијског програма.

Члан 17.
(Сукоб интереса)

(1) Како би се обезбиједио професионалан, објективан и 
независан рад чланова Комисије, исти не смију имати сукоб 
интереса са високошколском установом чији студијски 
програм се лиценцира.

(2) Сукоб интереса из става (1) овог члана постоји:
а) ако је члан Комисије или члан његове уже породице 

оснивач или запосленик високошколске установе,
б) ако члан Комисије или члан његове уже породице 

по другом основу има приватни интерес или ангажман 
на високошколској установи чији студијски програм се 
лиценцира (избор у научно-наставно/умјетничко-наставно 
звање, ангажман као спољни сарадник, ангажман као 
стручњак из праксе, ангажман као гостујући професор и сл.). 

(3) Чланови Комисије из става (1) овог члана обавезују 
се изјавом да у случају доношења рјешења којим се одобрава 
извођење студијског програма који је предмет лиценцирања, 
у наредне три године од дана доношења тог рјешења, неће 
прихватити било какав пословни или стручни ангажман на 
тој високошколској установи. 

(4) Изјаву о непостојању сукоба интереса из става 
(1) и изјаву из става (3) овог члана чланови Комисије 
представници академске заједнице дају кроз посебну 
клаузулу уговора из члана 12. став (4) овог правилника, док 
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чланови Комисије испред Министарства изјаву дају у форми 
посебне изјаве која се прилаже у спис предмета који је 
формиран поводом захтјева високошколске установе којим 
се тражи лиценцирање студијског програма. 

(5) Образац изјаве из става (4) овог члана налази се у 
прилогу овог правилника као његов саставни дио (Прилог I).

(6) Чланом уже породице у смислу става (2) тачке а) и б) 
овог члана сматрају се: родитељ, супружник и дијете. 

Члан 18.
(Извјештај Комисије)

(1) Током рада Комисија води одговарајуће записнике, 
који су саставни дио финалног извјештаја о раду Комисије 
(у даљем тексту: Извјештај). 

(2) Извјештај Комисије из става (1) овог члана садржи:
а) податке о високошколској установи, организационој 

јединици и студијском програму који је предмет 
лиценцирања,

б) податке о члановима Комисије (име и презиме, 
организацију из које именовани члан долази, академско 
звање за представнике академске заједнице и сл.),

ц) стручну анализу у погледу разматраног студијског 
програма и оцјену испуњености појединих критерија. 

д) коначну оцјену и мишљење Комисије о исходу 
лиценцирања разматраног студијског програма.

(3) Извјештај који није сачињен у складу са ставом (2) 
овог члана Министарство враћа Комисији на дораду, уз 
одређивање минималног рока за дораду, који не може бити 
дужи од пет дана.

V – ТРОШКОВИ ЛИЦЕНЦИРАЊА СТУДИЈСКОГ 
ПРОГРАМА

Члан 19.
(Обвезник уплате трошкова лиценцирања 

студијског програма) 
Трошкове лиценцирања студијског програма сноси 

високошколска установа.

Члан 20.
(Уплата трошкова и друга питања трошкова 

лиценцирања студијског програма)
(1) Трошкове из члана 19. овог правилника 

високошколска установа уплаћује Министарству, из којих 
средстава се врши подмирење трошкова поступка.

(2) Питања трошкова лиценцирања студијског програма, 
накнаде за рад и права на евентуално остваривање других 
трошкова чланова комисије ближе се уређују одлуком 
министра, коју исти доноси уз сагласност Владе Кантона.

VI – ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 21.
(Рјешавање захтјева)

(1) Ако је коначно мишљење Комисије из члана 15. 
овог правилника позитивно, у року од 15 дана од дана 
запримања истог, Министарство доноси рјешење којим се 
одобрава извођење студијског програма (издаје лиценца).

(2) Ако је коначно мишљење Комисије из члана 15. 
овог правилника негативно, у року од 15 дана од дана 
запримања истог (изузев у случају из члана 22. овог 
правилника), Министарство доноси рјешење којим се 
одбија захтјев за лиценцирање студијског програма. 

(3) Против рјешења из ставова (1) и (2) овог члана 
може се изјавити жалба Комисији за другостепено управно 
рјешавање Владе Тузланског кантона, у року од 15 дана од 
дана запримања рјешења.

(4) Рјешење из става (3) овог члана је коначан управни 
акт и против истог се, у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења, може покренути управни спор пред надлежним 
судом.

Члан 22.
(Одобравање додатног рока за отклањање 

недостатака)
(1) У поступку поновног лиценцирања студијског 

програма или лиценцирања студијског програма 
високошколске установе са сједиштем ван Кантона, ако 
се ради о недостацима отклоњиве природе, Министарство 
може прије доношења рјешења из члана 21. став (2) овог 
правилника високошколској установи одредити додатни 
рок за отклањање утврђених недостатака.

(2) Ако високошколска установа утврђене недостатке 
не отклони на одговарајући начин и у року из става (1) овог 
члана, Министарство доноси рјешење у складу са чланом 
21. став (2) овог правилника.

(3) Отклоњеност утврђених недостатака цијени 
Комисија (по могућности у истом саставу), која доставља 
Министарству ново мишљење о томе да ли су утврђени 
недостаци отклоњени на одговарајући начин.

(4) У поступку поновног лиценцирања студијског 
програма одредбе овог члана могу се примјењивати 
најкасније до истека периода на који је издата ранија 
лиценца, о чему Министарство обавезно води рачуна 
приликом одређивања додатног рока за отклањање 
утврђених недостатака.

Члан 23.
(Периодична провјера испуњености критерија)
Током трајања периода на који је лиценца издата 

Министарство може вршити периодичну провјеру 
испуњености критерија за лиценцирање студијских 
програма. 

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
(Престанак важења ранијег правилника)

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о поступку лиценцирања студијских програма 
првог, другог и трећег циклуса студија високошколских 
установа на подручју Тузланског кантона (,,Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 7/17).

Члан 25.
(Окончање започетих поступака)

Поступци лиценцирања студијских програма 
започети прије ступања на снагу овог правилника 
окончаће се у складу са овим правилником.

Члан 26.
(Високошколска установа са сједиштем ван Кантона) 

(1) Високошколска установа са сједиштем ван Кантона, 
која организује студиј на подручју Кантона, у року 
прописаном законом, обавезна је поднијети захтјев за 
лиценцирање студијских програма које изводи на подручју 
Кантона. 

(2) За потребе лиценцирања студијских програма 
високошколска установа из става (1) овог члана нема 
обавезу достављања елабората о оправданости извођења 
студијског програма и компаративних студијских 
програма, изузев ако се ради о посебним студијским 
програмима који се у смислу организације студија не 
изводе у сједишту високошколске установе већ се изводе 
искључиво на подручју Кантона у оквиру дислоцираног 
одјељења.  

(3) Уз захтјев за лиценцирање студијског програма 
високошколска установа обавезна је доставити студијски 
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програм који је предмет лиценцирања, а додатну 
документацију и појашњења накнадно на захтјев 
Министарства или Комисије.

(4) Студијски програм из става (1) овог члана који не 
добије лиценцу не може се изводити на подручју Кантона, 
о чему Министарство доноси рјешење које је коначан 
управни акт против којег се може покренути управни спор.       

Члан 27.
(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења и биће објављен у „Службеним новинама 
Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

Број: 10/1-02-006974-2/22
Тузла, 8.4.2022. године 

МИНИСТАР

др.сци. Ахмед Омеровић,с.р.

432
На основу члана 23. став (2) алинеја 5) Закона о 

министарствима и другим органима управе Тузланског 
кантона - пречишћени текст („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 10/18) и члана 8. став 1. Уредбе о 
начину и поступку утврђивања плата, накнадама и другим 
материјалним правима службеника и намјештеника у 
органима управе („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 13/05, 8/09, 11/09, 
6/10, 3/11, 5/11 и 6/11), а у вези са тачком V Споразума о 
утврђивању платних разреда и коефицијената за обрачун 
плате запосленика у установама културе Тузланског 
кантона који плате и накнаде примају из Буџета Тузланског 
кантона број 02/1-02-248-4/22 од 18.03.2022. године, 
Министарство за културу, спорт и младе Тузланског 
кантона доноси

П р а в и л н и к
о стављању ван снаге Правилника о основама и 

мјерилима за утврђивање плате и других личних примања 
радника у јавним установама у области културе

Члан 1.
Правилник о основама и мјерилима за утврђивање плате 

и других личних примања радника у јавним установама у 
области културе („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 2/04, 2/08, 11/09, 10/10, 9/14, 9/18, 16/18, 13/20 и 
10/21, број: 10/1-14-3426/07 од 15.05.2007. године и број: 
10/01- 14-027964-1/16 од 07.09.2016. године) ставља се 
ван снаге и његова примјена престаје од 18.03.2022. године.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном давања 

сагласности Владе Тузланског кантона и биће објављен у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство за културу, 

спорт и младе

Број: 11/1-02-6752/22
Тузла, 21.03.2022. године

МИНИСТАР

Ивана Мијатовић,с.р.

433
На основу члана 14. Закона о министарствима и другим 

органима управе Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, пречишћени текст,  број: 10/18), а у 
складу са чланом 13. став 1. тачка 13, те члана 205., став 
1. Закона о здравственој заштити („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 46/10 и 75/13), а у вези са чланом 4. 
Одлуке Министарства здравства Тузланског кантона о 
утврђивању организације и рада мртвозорничке службе 
којом се осигурава преглед, утврђивање времена и узрока 
смрти особа умрлих изван здравствене установе на 
подручју Тузланског кантона, број:13/1-37-27809/18 од 
03.12.2018. године, министар здравства доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјенама и допунама Рјешења о именовању доктора 
медицине овлаштених за утврђивање времена и узрока 

смрти особа умрлих изван здравствене установе на 
подручју Тузланског кантона 

Прилог I – члан 17. став (5) Правилника

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ 
СУКОБА ИНТЕРЕСА У ПОСТУПКУ 

ЛИЦЕНЦИРАЊА СТУДИЈСКОГ 
ПРОГРАМА  

 
Овом изјавом, Ја __________________________, именован за 

члана Комисије за оцјену и давање мишљења о студијском 
програму „________________“ који се изводи на ___ циклусу 
студија, а у коју сам именован Рјешењем о именовању 
комисије број: _______________ од _________. године, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем: 

- да као члан комисије нисам, односно да члан моје уже 
породице није оснивач или запосленик високошколске 
установе чији студијски програм је предмет овог 
лиценцирања, 

- да као члан комисије немам, односно да члан моје 
уже породице по другом основу нема приватни интерес 
или ангажман на високошколској установи чији студијски 
програм је предмет овог лиценцирања (избор у научно-
наставно/умјетничко-наставно звање, ангажман као 
спољни сарадник, ангажман као стручњак из праксе, 
ангажман као гостујући професор и сл.), 

- да у случају доношења рјешења којим се одобрава 
извођење студијског програма који је предмет овог 
лиценцирања, у наредне три године од дана доношења 
тог рјешења, нећу прихватити било какав пословни или 
стручни ангажман на високошколској установи чији 
студијски програм је био предмет овог лиценцирања.  

Ову изјаву дајем након што сам упознат са одредбама 
члана 17. Правилника о поступку лиценцирања студијских 
програма првог, другог и трећег циклуса студија 
високошколских установа на подручју Тузланског кантона 
које се односе на сукоб интереса, а у присуству државног 
службеника који проводи поступак лиценцирања 
студијског програма „________________“ који се изводи на __ 
циклусу студија. 

Ова изјава чини саставни дио списа којим спис предмета 
који је формиран поводом захтјева високошколске 
установе којим се тражи лиценцирање студијског програма 
„________________“ који се изводи на __ циклусу студија.   

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
______________________

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК
______________________


