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II
Realizacija sredstava planiranih ovim 

programom vrši se posebnim odlukama Vlade 
Tuzlanskog kantona na prijedlog korisnika sredstava 
iz tačke I ovog programa, uz prethodno pribavqenu 
saglasnost Ministarstva finansija.

III
Za realizaciju ovog programa zadužuje se 

Ministarstvo finansija koje će, nakon donošewa 
odluke iz tačke II, ovog programa, izvršiti prenos 
sredstava u operativnom planu na organizacioni 
i ekonomski kod definisan odlukom o odobravawu 
sredstava, ne dovodeći u pitawe isplate prioriteta 
utvrđenih Zakonom o izvršewu Buxeta za Tuzlanski 
kanton za 2019. godinu.

IV
Ovaj program stupa na snagu danom donošewa i 

biće objavqen u “Službenim novinama Tuzlanskog 
kantona”.

  BOSNA I HERCEGOVINA      PREMIJER KANTONA     
Federacija Bosne i Hercegovine
   TUZLANSKI KANTON         Jakub Suqkanović. s.r.  
        V L A D A

 Broj: 02/1-14-12399/19
 Tuzla, 03.06.2019. godine

356
Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi 

Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog 
kantona”, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), po 
zahtjevu Javne ustanove Univerzitet u Tuzli, a na 
prijedlog Ministarstva obrazovawa i nauke, Vlada 
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 
28.05.2019. godine, d a j e 

T U M A ^ E W E

Odredbe člana 8. stav (2) Standarda i 
normativa visokog obrazovawa 

Tuzlanskog kantona 
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, 

br. 8/15, 4/16, 12/16 i 9/17)

I
Izuzetak sadržan u odredbi člana 8. stav 

(2) Standarda i normativa visokog obrazovawa 
Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog 
kantona”, br. 8/15, 4/16, 12/16 i 9/17), koji se 
odnosi na uspostavqawe naredne grupe vježbi koje 
se izvode u laboratorijama i računarskim salama 
na prvom ciklusu studija i integrisanom studiju 
medicine i farmacije, tumači se na način da je 
uspostavqawe naredne grupe vježbi u laboratorijama 
i računarskim salama na prvom ciklusu studija i 
integrisanom studiju medicine i farmacije moguće 
pod uslovom da taj broj prelazi broj studenata 
utvrđen u odredbi stava (1) istog člana, bez 

obaveze dostizawa broja studenata povećanog za 
50% u odnosu na taj broj studenata.   

  
II

Ovo tumačewe predstavqa integralni dio 
Standarda i normativa visokog obrazovawa 
Tuzlanskog kantona i primjewuje se od dana stupawa 
na snagu istih.

III
Ovo tumačewe biće objavqeno u “Službenim 

novinama Tuzlanskog kantona”.

  BOSNA I HERCEGOVINA      PREMIJER KANTONA         
Federacija Bosne i Hercegovine
    TUZLANSKI KANTON        Jakub Suqkanović, s.r.                                                             
         V L A D A

Broj: 02/1-05-11275/19
Tuzla, 28.05.2019. godine 

357
Na osnovu člana 86. stav 2. Zakona o buxetima 

u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene 
novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 
91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), ministar finansija 
donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
kolawu finansijske dokumentacije između 

Ministarstva finansija i buxetskih 
korisnika za koje Ministarstvo finansija 

vodi računovodstvo

Član 1.

 U članu 15.  Pravilnika o kolawu finansijske 
dokumentacije između Ministarstva finansija i 
buxetskih korisnika za koje Ministarstvo finansija 
vodi računovodstvo ('’Službene  novine Tuzlanskog 
kantona’’, br. 14/15),  dodaju se novi stavovi (1) i 
(2),  koji glase:

(1) “Sastavni dio ovog pravilnika čini 
spisak buxetskih korisnika za koje Ministarstvo 
finansija vodi računovodstvo i sastavqa godišwe 
računovodstvene izvještaje.

Godišwi  računovodstveni izvještaji su:
- PR – račun prhoda i rashoda,
- BS – bilans stawa
- KIF – izvještaj o kapitalnim izdacima i 

finansirawu
- PP – posebni podaci o platama i broju 

zaposlenih
- GIB – godišwi izvještaj o izvršewu 

buxeta
- Pomoćni obrasci A, B i C.

(2) Analizu iskaza i tekstualni dio 
sastavqa buxetski korisnik, u skladu sa članom 
32. Pravilnika o finansijskom izvještavawu i 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЕКОНОМСКИ КОД ПЛАН РАСПОРЕЂЕНО НЕРАСПОРЕЂЕНО

821100 - Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада 350.000,00 0,00 350.000,00

821200 - Набавка грађевина 515.000,00 115.000,00 400.000,00

821300 - Набавка опреме 4.834.000,00 3.004.000,00 1.830.000,00

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 931.000,00 2.500,00 928.500,00

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 1.870.000,00 97.100,00 1.772.900,00

УКУПНО 8.500.000,00 3.218.600,00 5.281.400,00

II
Одлука  ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

  
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А

Број: 02/1-11-12190/22
Тузла, 06.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

546
На основу члана 25. став (2) Закона о високом образовању 

– пречишћени текст („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 21/21), на приједлог Министарства 
образовања и науке Тузланског кантона, Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 06.06.2022. године, 
доноси

 О Д Л У К У
о измјенама и допунама Стандарда и норматива  

високог образовања Тузланског кантона

Члан 1.
У Стандардима и нормативима високог образовања 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 8/15, 4/16, 12/16, 9/17 и 6/19), у члану 4., став 
(1) тачка д), иза ријечи „научно-наставни“  додају се ријечи 
„/умјетничко-наставни“.

Члан 2.
У члану 5., у ставу (1), иза ријечи „научно наставни“ 

додају се ријечи „/умјетничко наставни“, ријеч „његову“ 
брише се, а иза ријечи „реализацију“ додају се ријечи 
„наставних, научних и умјетничких садржаја“.

У ставу (2) иза ријечи „научно наставном“ додају се 
ријечи „/умјетничко-наставном“.  

У ставу (7) ријечи „Академска година“ мијењају се и 
гласе „Наставни дио академске године“.

Члан 3.
У члану 6., у ставу (1) ријечи „првом и другом циклусу“ 

мијењају се и гласе „свим циклусима“.
Став (2) мијења се и гласи:
„(2) Број студената на предавањима уписаним у прву 

годину студијског програма првог и интегрисаног првог 
и другог, другог и трећег циклуса студија утврђује се како 
слиједи: 

РБ Научне области Први циклус Други циклус Трећи циклус

1. Биомедицина и здравство
минимално    40
максимално 120

(интегрисани студиј
медицине и фармације)

минимално 2

2 Остале здравствене студије
минимално   15
максимално 120

минимално 3 минимално 2

3.
Техничке науке/инжињеринг и
технологија

минимално   5
максимално 80

минимално 3 минимално 2

4. Природне и биотехничке науке
минимално   5
максимално 80

минимално 3 минимално 2

5.
Друштвене и хуманистичке
науке

минимално   5
максимално 120

минимално 3 минимално 2

6. Умјетност
минимално   5
максимално 20

минимално 3 минимално 2

У ставу (5) ријечи „с тим да број студената на том предмету не може бити мањи од седам“ бришу се.
Ставови (8) и (9) бришу се.
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Члан 4.
У члану 8. став (1) мијења се и гласи:
“(1) Број студената у групи за вјежбе на првом, интегрисаном првом и другом и другом циклусу студија утврђује 

се како слиједи:

Р Б Врста - структура вјежби за:

Број 
студената 
на првом 
циклусу

Број 
студената 
на  другом 
циклусу

1. аудиторне вјежбе 25 7

2. вјежбе које се изводе на терену 20 7

3. вјежбе које се изводе на терену на факултетима из области техничких 
наука

10 7

4.
вјежбе које се изводе у лабораторијама, микроскопским и рачунарским 
салама

15 7

5. клиничке и методичке вјежбе на Едукацијско-рехабилитацијском факултету 7 7

6. правна клиника 10 7

7.
језичке вјежбе код предмета у настави страног језика као главног 
предмета, фонетске и методичке вјежбе на Филозофском факултету

10 7

8.
обдукцијске вјежбе и вјежбе са потенцијално инфективним
материјалима на Фармацеутском, Медицинском и Природно-математичком 
факултету

10 7

9.
 клинички наставни предмети на факултетима медицинских и    
здравствених наука

10 -

10. вјежбе тјелесног одгоја и спорта 20 7
11. вјежбе тјелесног и здравственог одгоја 60 -
12. вјежбе на умјетничким академијама 5 5

У ставу (2) иза ријечи „првом“ додају се ријечи „и 
интегрисаном првом и другом“ а ријечи „и интегрисаном 
студију медицине и фармације“ бришу се.

Члан 5.
У члану 10., у ставу (1) иза ријечи „научно-наставног“ 

додају се ријечи „/умјетничко-наставног“.
Иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
„(4)  У оптималну површину по једном студенту из 

става (2) овог члана не убрајају се студенти у статусу 
иматрикуланта.“

Члан 6.
Иза члана 14. додаје се нови члан 14а., који гласи:

„Члан14а.
(Минимални стандарди за студиј на даљину)

Високошколска установа која реализује студиј на 
даљину мора обезбиједити:

а) сталну интернет конекцију и одговарајућу рачунарску 
опрему потребну за реализацију наставног  процеса,

б) виртуално окружење за више категорија корисника 
у којем ће се изводити настава у форми софтверских 
платформи које служе за администрирање, праћење, 
документовање, извјештавање и размјену дигиталних 
наставних материјала,

ц) одговарајуће корисничке рачуне на софтверској 
платформи за учење, као и појединачне корисничке e-mail 
адресе високошколске установе/организационе јединице 
за наставнике, сараднике и студенте који су учесници у 
реализацији on-line наставе,

д) могућност on-line претраживања електронског 
књижног фонда високошколске установе/ организационе 
јединице која организује студиј на даљину, за полазнике 
студија.

(2) Потребан број наставног особља за реализацију 
студијског програма на даљину израчунава се на исти начин 
као и код организовања наставе по устаљеним правилима 
и принципима, на основу броја студената и предвиђеног 
фонда  сати наставе.

(3) Полазници студија на даљину обавезни су 
присуствовати облицима провјере знања како је 
предвиђено изведбеним планом наставе, при чему се сви 
испити обавезно проводе у просторијама организационе 
јединице.”

Члан 7.
У члану 15. ријеч „обезбјеђује“ мијења се и гласи 

„обавезна је омогућити“.

Члан 8.
У члану 17., став (4) мијења се и гласи:
„(4) Уколико се након окончане конкурсне процедуре 

научно-наставни/умјетничко-наставни процес на 
високошколској установи не може обавити са запосленим 
наставницима и сарадницима са те високошколске 
установе, за потребе реализације научно-наставног/
умјетничко-наставног процеса, високошколска установа 
може ангажовати недостајуће изабране наставнике, 
сараднике и истакнуте стручњаке из привредног, научно-
истраживачког и другог окружења при чему, на првом 
циклусу студија, број наставника изабраних на другим 
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високошколским установама и гостујућих професора не 
може прећи ¼ од укупног броја наставног особља потребног 
за реализацију студијског програма.“

Члан 9. 
У члану 18., у ставу (3) ријечи „3 сата“ мијењају се и гласе 

„2 сата“.
Став (4) мијења се и гласи:
„(4) Послови менторства на другом циклусу студија 

вреднују се по једном менторству као 1 сат предавања, 
с тим да максимално оптерећење наставника по овом 
основу не може бити више од 3 сата предавања у току 

академске године, Утврђени број сати предавања по основу 
менторства обрачунава се за наредни семестар у односу на 
датум именовања наставника за ментора.“

Став (5) брише се.
Досадашњи ставови (6) и (7) постају ставови (5) и (6).

Члан 10.
У члану 19. ставови (3) и (4) бришу се.

Члан 11.
У члану 20. став (1) мијења се и гласи:
 “(1) Опис послова наставника, сарадника и лектора у 

оквиру 40 сатне радне седмице утврђује се како слиједи:

РБ ОПИС ПОСЛОВА

1.
Предавања и вјежбе на првом, интегрисаном првом и другом, другом и трећем циклусу студија и менторство на 
другом циклусу студија

2.
 Припреме, надзор вјежби, консултације, комисије и по минимално једно менторство за израду
 завршног рада првог и  интегрисаног првог и другог циклуса студија, уколико је на студијском
 програму предвиђен завршни рад

3. ННВ/УНВ, Сенат, одбори, комитети, комисије за изборе, фондови и радна тијела                       факултета/Академије и 
Универзитета

4.
Научно-истраживачки/умјетнички рад с циљем остварења услова за напредовање (пројекти, комисије за 
завршне радове другог циклуса, истраживања с циљем публиковања стручних и научних радова, књига и  
уџбеника, организација и учешће на научним и стручним домаћим и међународним скуповима, итд)

УКУПНО 40 радних сати

У ставу (2) иза ријечи „менторстава“ додају се ријечи „за израду завршног рада на првом и интегрисаном првом 
и другом циклусу студија,“. 

Члан 12.
У члану 23. у називу члана ријечи „Центра за осигурање 

квалитета и интерну евалуацију“ мијењају се и гласе 
„универзитетског центра, водитеља студијског одсјека, 
уредника часописа“.

У ставу (1) ријечи „Центра за осигурање квалитета и 
интерну евалуацију“ мијењају се и гласе „универзитетског 
центра“.

Иза става (6) додају се нови ставови (7) и (8), који гласе:
“(7) Минималним оптерећењем наставника који је 

именован за водитеља студијског одсјека као и уредника 
часописа чији је издавач високошколска установа у статусу 
универзитета или организациона јединица универзитета, а 
који излази најмање два пута годишње и који је индексиран 
међународним индексним базама, уз остале  прописане 
обавезе у оквиру 40-сатне радне седмице, сматра се 
оптерећење од 5,5 наставних сати седмично (просјечно на 
годишњем нивоу).

Максималним оптерећењем наставника из става (7) 
овог члана на свим циклусима студија не може бити веће 
од 8,5 наставних сати седмично (просјечно на годишњем 
нивоу).”

Члан 13.
(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“, 
а примјењиваће се почев од академске 2022/23. године. 

БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА 

Број: 02/1-34-13856/22
Тузла, 06.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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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 69. став (1) 
тачка 34. и чланом 78. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2022. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 06.06.2022. године, 
доноси

 О Д Л У К У   
о измјенама Програма о утврђивању услова, критерија 
и поступака за расподјелу средстава Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину „Подршка повратку прогнаних 

лица“

I
У Програму о утврђивању услова, критерија и поступака 

за расподјелу средстава Буџета Тузланског кантона за 2022. 
годину „Подршка повратку прогнаних лица“ („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 7/22), у тачки I текст 
који гласи: „780.200,00 (словима: седам стотина осамдесет 
хиљада двије стотине КМ)“, замјењује се текстом који гласи: 
„1.560.400,00 (словима: милион пет стотина шездесет 
хиљада четири стотине КМ)“.

II
У тачки II ставу 1. алинеји 1. износ „400.000,00“ замјењује 

се износом „800.000,00“.
У алинеји 2. износ „360.200,00“ замјењује се износом 

„720.400,00“.
У алинеја 3. износ „20.000,00“ замјењује се износом 

„40.000,00 КМ“.


