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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97, 3/99, “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
26.7.2013. године, д о н о с и

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
(1) У Закону о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2013. годину (“Службене новине Тузланског
кантона”, број 7/13), у члану 29. у ставу (1) иза тачке
18. додаје се нова тачка 19., која гласи:
“19. Капитални трансфери другим нивоима власти
– потрошачка јединица 18010001,”.
(2) Досадашње тачке 19. до 40. постају тачке 20.
до 41.
Члан 2.
У члану 31., у ставу (7), на крају прве реченице
тачка се замјењује зарезом и додају ријечи:
“изузев средстава намијењених Фрањевачком
самостану Св. Петра и Павла у Тузли, која се одобравају
по посебној одлуци Владе Кантона.”
Члан 3.
(1) У члану 34. иза става (2) додаје се нови став (3),
који гласи:
“(3) Распоред средстава из члана 29. тачка 19.
врши се у складу са донесеним програмом ресорног
министарстава, на који сагласност даје Влада Кантона.
На програм из овог става претходно мишљење даје
Комисија за привреду, економску и финансијску
политику Скупштине Кантона.”
(2) Досадашњи став (3) постаје став (4).
Члан 4.
У члану 35. у ставу (1), у првом реду, број „19.“
замјењује се бројем „20.“
Члан 5.
У члану 36.:
–– у ставу (1), у првом реду, број „20.“ замјењује
се бројем „21.“,
–– у ставу (2), у првом реду, број „21.“ замјењује
се бројем „22.“
Члан 6.
У члану 37. у ставу (1), у првом реду, број „22.“
замјењује се бројем „23.“
Члан 7.
У члану 38.:
–– у ставу (1), у првом реду, број „23.“ замјењује
се бројем „24.“,
–– у ставу (2), у првом реду, број „24.“ замјењује
се бројем „25.“
Члан 8.
У члану 39.:
–– у ставу (1), у првом реду, број „25.“ замјењује
се бројем „26.“,
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–– у ставу (2), у првом
се бројем „27.“,
–– у ставу (3), у првом
се бројем „28.“,
–– у ставу (4), у првом
се бројем „29.“,
–– у ставу (5), у првом
се бројем „30.“,
–– у ставу (6), у првом
се бројем „31.“,
–– у ставу (7), у првом
се бројем „32.“

реду, број „26.“ замјењује
реду, број „27.“ замјењује
реду, број „28.“ замјењује
реду, број „29.“ замјењује
реду, број „30.“ замјењује
реду, број „31.“ замјењује

Члан 9.
У члану 40.:
–– у ставу (1), у првом реду,
се бројем „33.“,
–– у ставу (2), у првом реду,
се бројем „34.“,
–– у ставу (3), у првом реду,
се бројем „35.“,
–– у ставу (4), у првом реду,
се бројем „36.“,
–– у ставу (5), у првом реду,
се бројем „37.“,
–– у ставу (6), у првом реду,
се бројем „38.“,
–– у ставу (7), у првом реду,
се бројем „39.“,
–– у ставу (8), у првом реду,
се бројем „40.“

број „32.“ замјењује
број „33.“ замјењује
број „34.“ замјењује
број „35.“ замјењује
број „36.“ замјењује
број „37.“ замјењује
број „38.“ замјењује
број „39.“ замјењује

Члан 10.
У члану 41. у ставу (1), у првом реду, број „40.“
замјењује се бројем „41.“
Члан 11.
Члан 50. мијења се и гласи:
“(1) Обавезе, укњижене а неизмирене до
31.12.2012. године, по основу расхода и издатака, могу
се извршавати на терет прихода и примитака текуће
фискалне године.
(2) Обавезе, укњижене а неизмирене до 31.12.2012.
године, по основу расхода и издатака, могу се извршавати
и на следеће начине:
–– задужењем код ММФ-а, путем уговора о
супсидијарном задужењу,
–– задужењем код комерцијалних банака и
–– издавањем вриједносних папира.“
Члан 12.
(1) У члану 65. став (1) се брише.
(2) Досадашњи став (2) постаје став (1).
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
“Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
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