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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97, 3/99 и “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
30.5.2016. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ОСНОВНОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Тузланског кантона“, број 9/15), иза
члана 12. додаје се нови члан 12а., који гласи:
„Члан 12а.
(Елаборат)
(1) Прије доношења акта о оснивању школе као
јавне установе, оснивач усваја елаборат о друштвено –
економској оправданости оснивања исте.
(2) Елаборат из става (1) овог члана садржи: податке
о друштвеним потребама за оснивање школе, податке о
обезбјеђености финансијских средстава потребних за
оснивање и рад школе, податке о испуњавању услова за
оснивање школе у складу са Педагошким стандардима
и нормативима, као и друге релевантне податке који се
тичу оснивања школе.“
Члан 2.
У члану 35. у ставу (5) иза ријечи „ученика“ додају
се ријечи „разредне наставе“.
Иза става (5) додају се нови ставови (6) и (7), који
гласе:
„(6) У оквиру продуженог или цјелодневног
боравка ученицима се обезбјеђује учење, израда
домаћих задатака, различите спортске и културно –
умјетничке активности и извршавање других одгојно
–образовних активности.
„(7) Ближи пропис о начину организације и
реализације продуженог или цјелодневног боравка
ученика, доноси министар уз сагласност Владе
Кантона.“
Члан 3.
У члану 47. у ставу (2) ријеч „априла“ замјењује се
ријечју „фебруара“.

У ставу (4) ријечи „30. јуна“ замјењују се ријечима
„15. маја“.
Члан 4.
Члан 54. брише се.
Члан 5.
У члану 77. ријечи „утврђеном Педагошким
стандардима и нормативима, као“, бришу се, а иза
ријечи „испитом“ додају се ријечи „у складу са
Педагошким стандардима и нормативима“.
Члан 6.
У члану 90. у ставу (2) број „80“ замјењујe се
бројем „70“.
Члан 7.
Члан 91. мијења се и гласи:
„Члан 91.
(Стручно оспособљавање без заснивања радног
односа)
Ако је стручни испит или радно искуство утврђено
законом или правилником о раду услов за обављање
послова одређеног занимања, школа може лице које
је завршило школовање за такво занимање примити
на стручно оспособљавање без заснивања радног
односа у складу са Законом о раду („Службене новине
Федерације БиХ“, број 26/16).“
Члан 8.
У члана 92. назив члана мијења се и гласи:
„(Оспособљавање за самосталан рад)“.
У истом члану у ставовима (2), (3) и (4) ријечи
„приправника и волонтера“ замјењују се ријечима
„лица из чланова 90. и 91. овог закона“.
Члан 9.
У члану 103. став (2) мијења се и гласи:
„(2) За директора школе може бити именовано
лице које поред општих услова, испуњава и услове за
наставника или стручног сарадника школе, има VII
степен стручне спреме, односно високо образовање
најмање првог циклуса Болоњског система студирања и
има најмање пет година радног искуства на пословима
наставника или стручног сарадника школе.“
Члан 10.
У члану 104. у ставу (1) тачка ф) мијења се и гласи:
„ф) које је правоснажно осуђено за неко од
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кривичних дјела из члана 84. став (1) овог закона, које
је кажњавано из области привредног преступа, којем
је изречена заштитна мјера забране вршења послова
директора, наставника или стручног сарадника школе
или које у мандатном периоду стиче услове за одлазак у
пензију сходно одредбама Закона о раду“.
Члан 11.
У члану 105. ставови (7) и (8) мијењају се и гласе:
„(7) Након провјере благовремености и потпуности
пристиглих пријава школски одбор саставља листу
кандидата који испуњавају услове тражене јавним
конкурсом.
(8) За кандидате из става (7) овог члана школски
одбор је дужан прво прибавити стручно мишљење
Педагошког завода, а након тога, за кандидате који
су добили позитивно стручно мишљење Педагошког
завода, сагласност оснивача“.
У ставу (9) ријечи „Претходну сагласност на
листу кандидата“ замјењују се ријечима „Сагласност за
кандидате са листе“.
Став (10) брише се.
Досадашњи ставови (11), (12), (13), (14) и (15)
постају ставови (10), (11), (12), (13) и (14).
Досадашњи ставови (11) и (12) који постају
ставови (10) и (11) мијењају се и гласе:
„(10) За директора школе чији је оснивач
Скупштина Кантона школски одбор именује кандидата
за којег је гласала већина од укупног броја чланова
школског одбора, а који је претходно добио позитивно
стручно мишљење Педагошког завода и сагласност
Министарства. Школски одбор може пуноважно
одлучивати и уколико се на јавни конкурс пријавио
само један кандидат који испуњава тражене услове за
директора школе.
(11) Лице може бити именовано за директора исте
школе чији је оснивач Скупштина Кантона више пута,
али не више од два узастопна пуна мандата. Именовање
за вршиоца дужности директора тог или другог лица
између два мандата, односно разрјешење са дужности
директора школе прије истека времена на који је
именован из разлога прописаног чланом 110. тачка а)
овог закона не прекида узастопност мандата у односу
на лице које се јавља као кандидат за директора школе“.
Члан 12.
У члану 108. у тачки н) иза ријечи „извршења“
додаје се ријеч „општи“ а иза ријечи „закона“ додају
се ријечи „те аката школског одбора који се односе на
поступак избора и именовања директора школе,“.
Члан 13.
У члану 110. у тачки х) иза ријечи „извршења“
додаје се ријеч „општи“.
Члан 14.
У члану 125. тачка ф) брише се.
Досадашње тачке г) и х) постају тачке ф) и г).
Члан 15.
У члану 128. став (1) мијења се и гласи:
„(1) У школи се омогућава дјеловање синдиката.“
Члан 16.
У члану 129. у ставу (1) ријечи „цјелисходношћу
прописа донесених“ замјењују се ријечима „прописима
донесеним“.
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Члан 17.
У члану 130. у ставу (1) у тачки в) иза ријечи
„извршења“ додаје се ријеч „општи“.
Члан 18.
У члану 138. иза става (5) додају се нови ставови
(6) и (7), који гласе;
„(6) Запосленици са IV степеном стручне спреме
затечени у радном односу на неодређено вријеме на
пословима секретара школе, а имају 30 и више година
радног стажа од чега најмање 15 година на пословима
секретара школе, могу и даље обављати послове на
којима су затечени.
(7) Запосленици са IV степеном стручне спреме
затечени у радном односу на неодређено вријеме на
пословима секретара школе, а не испуњавају услове из
става (6) овог члана, могу и даље обављати послове на
којима су затечени, уз услов да најкасније до почетка
школске 2019/2020. године стекну одговарајући профил
и стручну спрему прописану Педагошким стандардима
и нормативима.“
Члан 19.
(Окончање започетих процедура)
(1) Конкурсне процедуре за избор и именовање
директора школе које су започете и нису окончане до
дана ступања на снагу овог закона, окончаће се у складу
са одредбама овог закона.
(2) Кандидати који учествују у конкурсној
процедури из става (1) овог члана, на захтјев школског
одбора, доставиће додатну документацију којом, у
складу са измјенама и допунама садржаним у овом
закону, доказују испуњавање услова и непостојање
правних сметњи за избор и именовање на дужност
директора школе.
Члан 20.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-283-7/16
Тузла, 30.05.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97, 3/99 и “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
30.5.2016. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ
Члан 1.
У Закону о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/11 и
9/15) у члану 57. у ставу (3) иза тачке г) додаје се нова
тачка х), која гласи:
„х) здравствена гимназија.“
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Члан 2.
Поглавље
„VIII.
СРЕДЊЕ
СТРУЧНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА ОДРАСЛИХ“ и чланови од
67. до 72. бришу се.
Члан 3.
У члану 102. ријечи „утврђеном Педагошким
стандардима и нормативима, као“ бришу се, а иза ријечи
„испитом“ додају се ријечи „у складу са Педагошким
стандардима и нормативима“.
Члан 4.
У члану 113. у ставу (2) број „80“ замјењује се
бројем „70“.
Члан 5.
Члан 114. мијења се и гласи:
„Члан 114.
(Стручно оспособљавање без заснивања радног
односа)
Ако је стручни испит или радно искуство утврђено
законом или правилником о раду услов за обављање
послова одређеног занимања, школа може лице које
је завршило школовање за такво занимање примити
на стручно оспособљавање без заснивања радног
односа у складу са Законом о раду („Службене новине
Федерације БиХ“, број 26/16).“
Члан 6.
У члану 115. назив члана мијења се и гласи:
„(Оспособљавање за самосталан рад)“.
У члану 115. у ставовима (4), (5) и (6) ријечи
„приправника и волонтера“ замјењују се ријечима
„лица из чланова 113. и 114. овог закона“.
Члан 7.
У члану 129. у ставу (1) тачка ф) мијења се и гласи:
„ф) које је правоснажно осуђено за неко од
кривичних дјела из члана 108. став (1) овог закона, које
је кажњавано из области привредног преступа, којем
је изречена заштитна мјера забране вршења послова
директора, наставника или педагога школе или које у
мандатном периоду стиче услове за одлазак у пензију
сходно одредбама Закона о раду“.
Члан 8.
У члану 130. ставови (7), (8) и (9) мијењају се и
гласе:
„(7) Након провјере благовремености и потпуности
пристиглих пријава школски одбор саставља листу
кандидата који испуњавају услове тражене јавним
конкурсом.
(8) За кандидате из става (7) овог члана школски
одбор је дужан прво прибавити стручно мишљење
Педагошког завода, а након тога, за кандидате који
су добили позитивно стручно мишљење Педагошког
завода, сагласност оснивача.
(9) Сагласност за кандидате са листе за именовање
директора школе чији је оснивач Скупштина Кантона
даје Министарство“.
Иза става (9) додаје се нови став (10), који гласи:
„(10) За директора школе чији је оснивач
Скупштина Кантона школски одбор именује кандидата
за којег је гласала већина од укупног броја чланова
школског одбора, а који је претходно добио позитивно
стручно мишљење Педагошког завода и сагласност
Министарства. Школски одбор може пуноважно
одлучивати и уколико се на јавни конкурс пријавио
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само један кандидат који испуњава тражене услове за
директора школе.“
Досадашњи ставови (10), (11), (12), (13), (14) и (15)
постају ставови (11), (12), (13), (14), (15) и (16).
Досадашњи став (11) који постаје став (12) мијења
се и гласи:
„(12) Лице може бити именовано за директора исте
школе чији је оснивач Скупштина Кантона више пута,
али не више од два узастопна пуна мандата. Именовање
за вршиоца дужности директора тог или другог лица
између два мандата, односно разрјешење са дужности
директора школе прије истека времена на који је именован
из разлога прописаног чланом 135. став (1) тачка а) овог
закона не прекида узастопност мандата у односу на лице
које се јавља као кандидат за директора школе“.
Члан 9.
У члану 133. у тачки л) иза ријечи „извршења“
додаје се ријеч „општи“, а иза ријечи „заједници,“
додају се ријечи „осим аката који се односе на поступак
пријевременог разрјешења директора из чланова 135. и
136. овог закона и суспензију директора из члана 137.
овог закона, те аката школског одбора који се односе на
поступак избора и именовања директора школе,“.
Члан 10.
У члану 135. у ставу (1) тачки х) иза ријечи
„извршења“ додаје се ријеч „општи“.
Члан 11.
У члану 157. став (1) мијења се и гласи:
„(1) У школи се омогућава дјеловање синдиката.“
Члан 12.
У члану 162. у ставу (1) ријечи „цјелисходношћу
прописа донесених“ замјењују се ријечима „прописима
донесеним“.
Члан 13.
У члану 163. у ставу (1) тачки ж) иза ријечи
„извршења“ додаје се ријеч „општи“.
У истом члану у ставу (1) тачки ж) ријечи „тачка
м)“ замјењују се ријечима „тачка л)“.
Члан 14.
(Окончање започетих процедура)
(1) Конкурсне процедуре за избор и именовање
директора школе које су започете и нису окончане до
дана ступања на снагу овог закона, окончаће се у складу
са одредбама овог закона.
(2) Кандидати који учествују у конкурсној
процедури из става (1) овог члана, на захтјев школског
одбора, доставиће додатну документацију којом, у
складу са измјенама и допунама садржаним у овом
закону, доказују испуњавање услова и непостојање
правних сметњи за избор и именовање на дужност
директора школе.
Члан 15.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-284-6/16
Тузла, 30.05.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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IV ИМОВИНА И СРЕДСТВА
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На основу члана 24. став 1 тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „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
30.5.2016. године, доноси

З

А

К

О

Н

О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА ЛУКАВАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим законом се, у вези са Одлуком о усвајању
Елабората о друштвеној оправданости статусних
промјена ЈУ „Гимназија Лукавац“ Лукавац, оснива
Јавна установа Мјешовита средња школа Лукавац (у
даљем тексту: Школа), уређује њен статус и правни
положај, утврђује дјелатност и финансирање, регулише
начин управљања и руковођења, вршење надзора и
друга питања везана за рад Школе.
II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Члан 2.
(Статус)
Школа се оснива као јавна установа и има својство
правног лица.
Члан 3.
(Назив)
(1) Школа обавља своју дјелатност и судјелује
у правном промету под називом Јавна установа
Мјешовита средња школа Лукавац, Лукавац.
(2) Скраћени назив Школе је: ЈУ МС школа
Лукавац.
Члан 4.
(Сједиште)
Сједиште Школе је у Лукавцу, улица Школска бр. 5.
Члан 5.
(Печат)
(1) Школа има печат пречника 50 мм са следећим
текстом: Босна и Херцеговина - Федерација Босне
и Херцеговине, Тузлански кантон, Јавна установа
Мјешовита средња школа Лукавац, све писано
латиницом на босанском и хрватском језику и
ћирилицом на српском језику у концентричним
круговима око грба Тузланског кантона који се налази
у средини печата.
(2) Школа има печат за посебне намјене пречника
25 мм истог садржаја и текста као и печат из става (1)
овог члана.
III ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 6.
(Дјелатност)
Дјелатност Школе је: средње образовање:
- шифра дјелатности - опште средње образовање
85.31
- шифра дјелатности - техничко средње образовање
85.32

Члан 7.
(Средства за оснивање и рад и имовина)
(1) Средства за оснивање и рад Школе обезбјеђује
оснивач из Буџета Тузланског кантона.
(2) Имовину Школе чине покретне и непокретне
ствари, као и новац и права, које је до ступања на снагу
овог закона стекла Јавна установа „Гимназија Лукавац“
Лукавац.
(3) Школа средства за рад може стицати и од
накнада за обављање интелектуалних и других
услуга, донација правних и физичких лица, продајом
материјалних добара и услуга које Школа може да има,
личног учешћа корисника услуга и других извора у
складу са законом, при чему се ни један од наведених
извора не смије негативно одразити на обављање
основне дјелатности.
Члан 8.
(Одговорност и обавезе према оснивачу)
(1) Школа је одговорна оснивачу за резултате свога
рада и обављање дјелатности за које је основана.
(2) Школа за преузете обавезе одговара свом
својом имовином - потпуна одговорност.
(3) Оснивач је супсидијарно одговоран за обавезе
Школе.
V УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 9.
(Школски одбор)
Орган управљања у Школи је школски одбор.
Именовање, састав и надлежности школског одбора
регулисани су Законом о средњем образовању и одгоју.
Члан 10.
(Директор школе)
Школом руководи директор. Мандат, начин
именовања директора и дјелокруг послова директора
регулисани су Законом о средњем образовању и одгоју.
VI ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ
Члан 11.
(Општи акти Школе)
(1) Основни општи акт Школе су Правила Школе.
(2) Школа има и друге опште акте у складу са
законом и Правилима Школе.
(3) Правила школе садрже одредбе које се односе
на: назив и сједиште, оснивача, обавезе Школе према
оснивачу, дјелатност Школе, начин и услове обављања
дјелатности, однос према корисницима услуга, статусне
промјене, начин стицања и распоређивања средстава
за рад, утврђивање врсте и облика организовања
образовно-одгојног рада, утврђивање облика и начина
образовања одраслих, услове за пријем наставника,
стручних сарадника и сарадника, начин доношења
правила о кућном реду, начин остваривања сарадње
Школе са родитељима, односно старатељима ученика,
начин организовања извођења практичне наставе,
рада у школским радионицама за практичну наставу,
поступак и утврђивање специфичних садржаја у
оквиру наставних планова и програма, организовање
феријалне праксе, организовање екскурзија и излета,
организовање рада ученичких задруга у Школи,
поступак стручног усавршавања наставног особља,
вредновање рада наставника, оцјењивање и поступак
напредовања у струци и стицање вишег стручног звања,
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број чланова школског одбора, поступак именовања и
разрјешења директора и помоћника директора, лица
овлашћена да поред директора заступају Школу и
њихова овлашћења и одговорности, стручне органе
Школе, вијеће родитеља, вијеће ученика, школска
спортска друштва и њихове надлежности, опште акте и
начин њиховог доношења, начин остваривања јавности
рада, остваривање права, обавеза и одговорности
запосленика Школе и друга питања значајна за рад
Школе.
VII НАДЗОР
Члан 12.
(Надзор)
(1) Надзор над законитошћу рада Школе врши
Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона.
(2) Инспекцијски надзор над радом Школе врши
надлежна инспекција.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
(Преузимање)
(1) Школа преузима имовину, права, обавезе,
простор, средства за рад, опрему и инвентар, архиву,
акте, предмете и другу документацију ЈУ „Гимназија
Лукавац“ Лукавац.
(2) Школа преузима запосленике који су на дан
ступања на снагу овог закона затечени у радном односу
у ЈУ „Гимназија Лукавац“ Лукавац.
(3) Распоређивање запосленика из става (2) овог
члана на одговарајућа радна мјеста извршиће се у
складу са општим актима Школе.
Члан 14.
(Раније започето образовање)
Ученици који су започели образовање у ЈУ
„Гимназија Лукавац“ Лукавац наставиће образовање
у школи по Наставном плану и програму опште
гимназије.
Члан 15.
(Престанак мандата и именовања)
(1) Ступањем на снагу овог закона престаје мандат
школског одбора и директора ЈУ „Гимназија Лукавац“
Лукавац.
(2) Влада Тузласког кантона ће у року 30 дана од
дана ступања на снагу овог закона извршити именовање
привременог школског одбора на период до 90 дана и
расписати конкурс за именовање школског одбора.
(3) Привремени школски одбор ће у року 30 дана
од дана именовања извршити именовање вршиоца
дужности директора Школе и расписати јавни конкурс
за избор и именовање директора Школе.
(4) До именовања вршиоца дужности директора
Школе из става (3) овог члана послове директора
обављаће лице које је на дан ступања на снагу овог
закона обављало послове директора ЈУ „Гимназија
Лукавац“ Лукавац.
Члан 16.
(Доношење општих аката)
(1) Школски одбор ће у року 60 дана од дана
именовања донијети Правила Школе и акт о унутрашњој
организацији.
(2) До доношења аката из става (1) овог члана
примјењиваће се Правила Школе и акт о унутрашњој
организацији ЈУ „Гимназија Лукавац“ Лукавац.

Члан 17.
(Упис у регистре)
Овај закон представља оснивачки акт на основу
којег ће се извршити упис Школе у судски регистар
и регистар средњих школа који води Министарство
образовања, науке, културе и спорта Тузланског
кантона.
Члан 18.
(Престанак правног субјективитета)
Оснивањем и уписом Школе у судски регистар
престаје да егсистира у правном промету ЈУ „Гимназија
Лукавац“ Лукавац као правно лице након чега ће се
извршити брисање из судског регистра.
Члан 19.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-321-3/16
Тузла, 30.05.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04) и члана 21. став (2) Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/11 и 9/15), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 30.5.2016. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Елабората о друштвеној оправданости
статусних промјена ЈУ “Гимназија Лукавац”
Лукавац
Члан 1.
Усваја се Елаборат о друштвеној оправданости
статусних промјена ЈУ “Гимназија Лукавац” Лукавац,
и наставак дјелатности исте у оквиру ЈУ Мјешовита
средња школа Лукавац.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-286-4/16
Тузла, 30.05.2016. године

482

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.

На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Комисије за избор и
именовања Скупштине Тузланског кантона, Скупштина
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Тузланског кантона, на сједници одржаној 30.3.2016.
године, доноси

О Д Л У К У

о измјени Одлуке о избору и именовању чланова
у стална и повремена радна тијела Скупштине
Тузланског кантона
I
У Одлуци о избору и именовању чланова у стална и
повремена радна тијела Скупштине Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 2/15, 6/15,
14/15 и 2/16), у Комисији за борбу против корупције
Скупштине Тузланског кантона умјесто предсједника
Сабида Зекана, за предсједника Комисије именује се
Асмир Хасић, а умјесто члана Асмира Хасића именује
се за члана Сабид Зекан.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-90-14/15
Тузла, 30.03.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 6/2016
САДРЖАЈ
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481. Одлука о усвајању Елабората о друштвеној
оправданости статусних промјена ЈУ „Гимназија
Лукавац“ Лукавац, број: 01-02-286-4/16 од
30.05.2016. године
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482. Одлука о измјени Одлуке о избору и именовању
чланова у стална и повремена радна тијела
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