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463
Na osnovu ~lana 56. stav (2) Zakona o obrazovawu 

odraslih („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, 
broj: 9/15), ministar obrazovawa i nauke Tuzlanskog 
kantona  donosi

O  D  L  U  K  U
o izmjenama i dopunama Odluke o  utvr|ivawu 

visine tro{kova obrazovawa odraslih i 
provjere znawa  za  institucije koje provode 

formalno obrazovawe

^lan 1.
U Odluci o utvr|ivawu visine tro{kova  

obrazovawa odraslih i provjere znawa za institucije 
koje provode formalno obrazovawe („Slu`bene  
novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/18) u ~lanu 2. u 
stavu (1) ta~ke a) i b) mijewaju se i glase: 

„a) upisninu  za svaki razred  za sredwe {kole  
100, 00 KM, a  za osnovne {kole  50,00  KM

b) upisninu  za svaki ispitni rok za sredwe 
{kole  20,00 KM a za osnovne {kole 10,00 KM.“

^lan 2.
U ~lanu 3. u stavu (1) ta~ka a) mijewa se i glasi: 
„a) prijavu ispita po predmetu za sredwe {kole 

5,00 KM a za osnovne  {kole 2,00 KM“.

U istom ~lanu u stavu 2. ta~ke a) i b) mijewaju 
se i glase:

„a) za predmete bez pismenog dijela ispita za 
sredwe {kole 30,00 KM a za osnovne {kole 10,00 KM

b) za predmete sa pismenim dijelom ispita i 
prakti~nu nastavu  za sredwu {kolu 35,00 KM, a za 
predmete sa pismenim dijelom ispita za osnovnu 
{kolu  15,00 KM“ .

^lan 3.
Iza ~lana 10. dodaje se novi ~lan 10a., koji glasi:

„^lan 10a.
(Osloba|awe od pla}awa dijela tro{kova 

obrazovawa odraslih)
Od pla}awa dijela tro{kova obrazovawa 

odraslih oslobo|eni su iznosu od 50%:
a) Pripadnici Armije RBiH i HVO,
b) Roditeqi, supruge i djeca {ehida, poginulih 

boraca i RVI,
c) RVI i civilne `rtve rata sa i preko 60% 

invalidnosti, 
d) Osobe u stawu socijalne  potrebe  (rje{ewe 

nadle`nog  centra za socijalni rad)“.
 

^lan 4.
(Stupawe na snagu Odluke)

Ova odluka stupa na snagu  danom dono{ewa i 
objavi}e se  u „Slu`benim novinama Tuzlanskog 
kantona“.

 B o s n a i H e r c e g o v i n a M I N I S T A R
Federacija Bosne i Hercegovine 
 Tuzlanski kanton     Mr. sc. Zlatan                                                                      
Ministarstvo obrazovawa i nauke Muratovi}, s.r.
 Broj: 10/1-14-013877/18
 Tuzla, 11.5.2018. godina

464
Na osnovu ~lana 74. stav (5) Zakona o 

sredwem obrazovawu i odgoju  („Slu`bene novine 
Tuzlanskog kantona“, br. 17/11, 9/15 i 6/16), 
ministar obrazovawa i nauke Tuzlanskog kantona 
donosi

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

kriterijima za upis u~enika u prvi razred 
sredwih {kola na podru~ju Tuzlanskog kantona

^lan 1.
U Pravilniku o kriterijima za upis u~enika u 

prvi razred sredwih {kola na podru~ju Tuzlanskog 
kantona („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, 
br. 7/16 i 8/16) u ~lanu 2. u stavu (1) rije~i „ministar 
obrazovawa, nauke, kulture i sporta“ zamijewuju se 
rije~ima „ministar obrazovawa i nauke“.

U istom ~lanu u stavu (3) rije~i „Ministarstvo 
obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog 
kantona“ zamjewuju se rije~ima „Ministarstvo 
obrazovawa i nauke“.

^lan 2. 
U ~lanu 8. u stavu (2) u ta~ki e) rije~ „do“ 

bri{e se.

^lan 3.
 U ~lanu 9. u stavu (2) u ta~ki e) rije~ „do“ 

bri{e se.

^lan 4.
 ^lan 12. mijewa se i glasi:

„^lan 12.
(Kriteriji za upis u~enika sa zavr{enim 

obrazovawem u inostranstvu)

(1) Za u~enike koji su osnovnu {kolu zavr{ili 
u inostranstvu, a kod kojih u svjedoxbama nema 
relevatnih predmeta, uzima se prosje~na ocjena 
iz svih predmeta u posledwa dva razreda ili 
posledwem zavr{enom razredu.

(2) Za u~enike iz stava (1) ovog ~lana, kod 
kojih je u svjedoxbama evidentiran samo op{ti 
uspjeh, prosje~na ocjena iz relevatnih nastavnih 
predmeta se uzima na osnovu op{teg uspjeha u 
odre|enom razredu.

(3) Za u~enike koji su zavr{ili osnovno 
obrazovawe u inostranstvu u trajawu od osam 
godina uzima se uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu, 
te ocjena iz relevantnih nastavnih predmeta na 
osnovu uspjeha u VII i VIII razredu.“

^lan 5.
Iza ~lana 12. dodaje se novi ~lan 12a., koji 

glasi:

„^lan 12a.
(Bodovawa rezultata eksterne mature za 

u~enike koji su eksternu maturu polagali izvan 
Tuzlanskog kantona)
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(1) Za u~enike koji su polagali eksternu 
maturu izvan Tuzlanskog kantona uzima se 
prosje~na ocjena na maturi i boduje kako slijedi:

a) prosjek od 2,00 do 2,50 = 5 bodova,
b) prosjek od 2,51 do 3,00 = 6 bodova,
c) prosjek od 3,01 do 3,50 = 7 bodova,
d) prosjek od 3,51 do 4,00 = 8 bodova
e) prosjek od 4,01 do 4,50 = 9 bodova,
f) prosjek od 4,51 do 5,00 = 10 bodova.
(2) U~enik koji nije polagao eksternu maturu 

ne ostvaruje bodove po osnovu ~lana 7. stav (1) 
ta~ka c) i ~lana 9. stav (2) ta~ka c).“

^lan 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom 

dono{ewa, a bi}e objavqen u „Slu`benim novinama 
Tuzlanskog kantona“.

 B o s n a i H e r c e g o v i n a M I N I S T A R
Federacija Bosne i Hercegovine 
 Tuzlanski kanton     Mr. sc. Zlatan                                                                      
Ministarstvo obrazovawa i nauke Muratovi}, s.r            
 Broj: 10-1-38-31343-1/18
 Tuzla, 07.05.2018. godine 

465
 Na osnovu ~lana 22. stav (2) Zakona 

o ministarstvima i drugim organima uprave 
Tuzlanskog kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog 
kantona“, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 
15/13 i 15/17) i ~lana 8. stav 1. Uredbe o na~inu i 
postupku utvr|ivawa plata, naknadama i drugim 
materijalnim pravima slu`benika i namje{tenika 
u organima uprave („Slu`bene novine Tuzlanskog 
kantona“, br. 4/04, 8/04, 1/05, 13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 
3/11, 5/11 i 6/11), ministar za kulturu, sport i mlade 
donosi

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
o dopuni Pravilnika o osnovama i mjerilima 
za utvr|ivawe plate i drugih li~nih primawa 

zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti 
kulture

^lan 1.
U Pravilniku o osnovama i mjerilima za 

utvr|ivawe plate i drugih li~nih primawa 
zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture 
(„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 2/04, 
2/08, 11/09, 10/10 i 9/14) i broj: 10/1-14-3426/07 od 
15.05.2007. godine, iza ~lana 17. dodaje se novi ~lan 
17a., koji glasi: 

„^lan 17a.
Najni`a plata u ustanovama kulture utvr|uje 

se u visini 432,00 KM.
Pod najni`om platom iz prethodnog stava 

podrazumijeva se plata prije oporezivawa (sa 
ura~unatim porezom na dohodak koji pla}a 
zaposlenik). 

Ustanove kulture ne mogu zaposleniku 
obra~unati i isplatiti platu mawu od plate 
utvr|ene ovim pravilnikom. 

U slu~aju da u postupku obra~una osnovne 
plate zaposlenik treba primiti mawu osnovnu 
platu od najni`e plate utvr|ene stavom (1) ovog 

~lana, ustanova kulture je obavezna obra~unati 
dodatak na platu do iznosa najni`e plate.“

^lan 2.
Ustanove kulture su du`ne u roku od osam 

dana od dana stupawa na snagu ovog pravilnika 
uskladiti svoje op{te akte. 

^lan 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom 

davawa saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona a 
primjewiva}e se od 01.01.2018. godine.

^lan 4.
Ovaj pravilnik }e biti objavqen u „Slu`benim 

novinama Tuzlanskog kantona“.

 B o s n a i H e r c e g o v i n a M I N I S T A R
 Federacija Bosne i Hercegovine 
 Tuzlanski kanton       
 Ministarstvo za kulturu,
 sport i mlade Slavena Vojinovi}, s.r                                                           
  Broj: 11/1-02-10677/18
 Tuzla, 05.04.2018. godine

466
Na osnovu ~lana 69. ta~ka 39. i ~lana 80. stav 

1. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona 
za 2018. godinu („Slu`bene novine Tuzlanskog 
kantona“ broj: 19/17), Ministarstvo privrede, uz 
saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona,  d o n o s i

O  D  L  U  K  U
o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa 

potro{a~ke jedinice 31010002 ‡ „Intervencije 
javnim preduze}ima i privrednim dru{tvima“ za 

2018. godinu

^lan 1.

U Programu raspodjele sredstava sa potro{a~ke 
jedinice 31010002 ‡ „Intervencije javnim preduze- 
}ima i privrednim dru{tvima“ za 2018. godinu 
(„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/18 
i broj: 03/1-14-10222/18 od 02.04.2018. godine) u ~lanu 
6. iza rije~i „Ministarstvo“ stavqa se ta~ka a 
preostali tekst se bri{e. 

^lan 2.

Ova odluka stupa na snagu danom davawa 
saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona i bi}e 
objavqena u „Slu`benim novinama Tuzlanskog 
kantona“.

 BOSNA I HERCEGOVINA MINISTAR           
 Federacija Bosne i Hercegovine            
 Tuzlanski kanton  
 Ministarstvo privrede Osman Pu{kar, prof., s.r.
 Broj: 03/1-14-12269/18
 Tuzla, 20.04.2018. godine  
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651 
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 2020. годину (”Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија 
доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о унутрашњој прерасподјели расхода

 у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на потрошачком 
мјесту 24040001 – Универзитет у Тузли, у дијелу примљених 
трансфера у износу од 7.020,00 КМ.

II
 Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на следећи начин: 
на терет економског кода:

613100 - Путни трошкови,7.020,00 КМ
функционални код 0970

у корист економског  кода:
613700 Издаци за текуће одржавање,
функционални код  0970 7.020,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и  Универзитет 
у Тузли.

IV
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
.

Број: 07/1-11-12214/20
Тузла, 10.06.2020. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р

652
На основу члана 74. став (5) Закона о средњем образовању 

и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/11, 
9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), министар образовања и науке 
Тузланског кантона доноси

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама  Правилника о критеријима за 
упис ученика у први разред средњих школа на подручју 

Тузланског кантона

Члан 1.
У члану 3. став (2) Правилника о критеријима за 

упис ученика у први разред средњих школа на подручју 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 

кантона“, број: 7/16), ријечи  „министар образовања, 
науке, културе и спорта“ замјењују се ријечима „министар 
образовања и науке“.

У ставу (3) ријечи „Министарству образовања, науке, 
културе и спорта“ замјењују се ријечима „Министарству 
образовања и науке“.

Члан 2.
У члану 5. на почетку става додаје се ознака става „(1)“.
У истом члану иза става (1) додаје се нови став (2), 

који гласи:
„(2) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања  

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе,а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, ученик генерације 
стиче право уписа у први разред изабране средње школе 
без бодовања“.

Члан 3.
У члану 7. иза става (3) додаје се нови став (4), који 

гласи:
„(4) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе, а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, резултати екстерне 
матуре из става (1) тачка ц), става (2) тачка ц) и става (3) 
не узимају се као основ за упис у први разред гимназије, 
средње техничке, средње умјетничке и средње стручне 
школе“.

Члан 4.
У члану 8. иза става (2) додаје се нови став (3), који 

гласи:
„(3) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе, а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, резултати екстерне 
матуре из става (2) тачка ц) овог члана се не бодују, па се и 
максималан број бодова из става (1) овог члана умањује са 
110 на 100 бодова“.

Члан 5.
У члану 9. иза става (2) додаје се нови став (3), који 

гласи:
„(3) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе, а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, резултати екстерне 
матуре из става (2) тачка ц) овог члана се не бодују, па се и 
максималан број бодова из става (1) овог члана умањује са 
130 на 120 бодова“.

Члан 6.
У члану 10. иза става (4) додаје се нови став (5), који 

гласи:
„(5) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе, а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, минималан  број 
бодова из ставова (1), (2), (3) и (4) овог члана умањује се 
за 10 бодова“.
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Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, 

примјењиваће се од уписа ученика у први разред за школску 
2020/2021. годину, и објавиће се у „Службеним новинама 
Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херецговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и 

науке

Број: 10/1-34-015829/20
Тузла, 05.06.2020. године

М И Н И С Т Р И ц А

Фахрета Брашњић, проф.,с.р.

653
На основу члана 23.Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона – пречишћени текст 

(„Службене новине Тузланског кантона“, број:10/18) и члана 77. став 5. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2020. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 16/19), Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона доноси

П Р О Г Р А М
расподјеле средстава за материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе 

за 2020. годину 

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2020. годину са буџетске позиције 

23020009-материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе у укупном износу од 237.000,00 КМ.Средства се 
распоређују организацијама/удружењима за подршку реализације пројеката који имају следеће циљеве: 

БР. ЦИЉЕВИ Износ средстава 
у КМ

1. Превенција сиромаштва и подршка материјално необезбијеђеним појединцима и породицама 
у виду додјеле прехрамбених и хигијенских пакета и огрева 55.000,00

2.
Подршка дјеци и младима са вишеструким и најтежим облицима инвалидитета кроз провођење 
процеса хабилитације и рехабилитације, услуга боравка и других ванинституционалних 
услуга подршке и услуга раног раста и развоја

50.000,00

3.
Оснаживање лица са инвалидитетом, професионална рехабилитација и запошљавање и 
други облици услуга и подршке овим лицима и њиховим породицама, а које превенирају 
институционални смјештај лица са инвалидитетом

38.000,00

4.

Подршка појединцима и породицама, који због посебних околности требају подршку 
(поремећени породични односи, проблеми у васпитању дјеце и у односима родитеља и дјеце, 
проблеми ризичних понашања дјеце и омладине, насиља у породици и у другим кризним 
ситуацијама) путем савјетовања, услуга сигурне куће, специфичних третмана, развоја 
хранитељства и других ванинституционалних облика заштите који јачају институцију породице

40.000,00

5. Побољшање квалитета живљења старијих лица путем ванинституционалних услуга, услуга 
помоћи и његе у кући и других облика подршке 54.000,00

Пројектне активности се искључиво могу планирати и реализовати најраније почев од дана објаве Програма у 
“Службеним новинама Тузланског кантона” и трајати искључиво до 31.12.2020. године.

Организације и удружења у обрасцу пројектног приједлога за одобравање средстава одређују циљ на који аплицирају 
са пројектом.

Ако на неки од циљева не аплицира довољан број организација/удружења и средства остану нераспоређена, Комисија 
именована од стране министра за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона може нераспоређена 
средства прерасподијелити на остале циљеве који су дефинисани Програмом.

II
Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона  ће средства из тачке I овог програма 

распоредити посебним одлукама у складу са расположивим средствима Буџета и оперативним плановима извршења Буџета 
за 2020. годину.

III
Комисија именована од стране министра за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће 

утврдити приједлог расподјеле средстава из тачке I овог програма, на основу  следећих критерија и начина бодовања:
 


