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Za prekr{aje iz prethodnog stava po~iniocu prekr{aja }e se
oduzeti imovinska korist priskbljena izvr{enjem prekr{aja.

XI PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lanak 79.

Za lovi{ta za koja nisu donesene lovnogospodarske osnove,
iste se moraju donijeti u roku od 12 mjeseci od dana dono{enja
Pravilnika o izradi lovnogospodarske osnove.

Do dono{enja lovnogospodarske osnove iz prethodnog stava
gazdovanje lovi{tem bit }e izvr{eno na temelju godi{njeg plana
gazdovanja odobrenog od strane Ministarstva.

^lanak 80.

Udruge i pravne osobe koje gazduju lovi{tem u postoje}im
lovi{tima du‘ni su svoje poslovanje, odnosno op}a akta uskladiti
s odredbama ovog Zakona i propisima donesenim na temelju ovog
Zakona, u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
Zakona.

^lanak 81.

Propisi, odnosno druga akta, za ~ije je dono{enje po ovom
zakonu ovla{teno Ministarstvo i Savez lova~kih udruga Kantona,
donijet }e se u roku od 6 ({est) mjeseci od dana stupanja na snagu
ovog Zakona.

^lanak 82.

Do stupanja na snagu propisa iz ~lanka 81. ovog Zakona
primjenjivat }e se propisi doneseni na temelju Zakona o lovstvu
(“Sl. list SR BiH”, br. 7/77 i 30/90), ako nisu protivne ovom
Zakonu.

^lanak 83.

Lovo~uvar koji nema lova~ki ispit du‘an je isti polo‘iti u
roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

^lanak 84.

Stupanjem na snagu federalnog Zakona o lovstvu ovaj
Zakon }e se uskladiti sa odredbama federalnog Zakona.

^lanak 85.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine Sabora Tuzlanskog kantona

TUZLANSKI KANTON
Sabor Dr. Izet @igi}, v.r.

Broj: 01-02-699-10/01
Tuzla, 6. 12. 2001. godine
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Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, ~lana 33. stav 1. ta~ka e)

Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU

JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR
TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivanju JU Bosanski kulturni centar Tuzlansko-podrinjskog
kantona, koji je donijela Skup{tina Tuzlanskog kantona na sjednici
od 6. 12. 2001. godine.

Broj: 01-2019/01 Predsjednik
Tuzla, 20. 12. 2001. godine Tuzlanskog kantona,

Mr. Selim Be{lagi}, v.r.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju
Javne ustanove Bosanski kulturni centar

Tuzlansko-podrinjskog kantona

^lan 1.

U Zakonu o osnivanju Javne ustanove Bosanski kulturni
centar Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Slu`bene novine
Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj 13/97), u nazivu Zakona,
~lanu 1. stav 1., ~lanu 3. stav 1., ~lanu 13. stav 2. i ~lanu 24. rije~i:
“Tuzlansko-podrinjskog kantona”, u odgovaraju}em pade`u,
zamjenjuju se rije~ima: “Tuzlanskog kantona”.

^lan 2.

U ~lanu 13. stav 1. rije~: “sedam” zamjenjuje se rije~ju:
“pet”.

^lan 3.

U ~lanu 14. stav 1. alineja 1. rije~: “tri” zamjenjuje se rije~ju:
“dva”, a u alineji 2. istog ~lana se mijenja i glasi: “- tri ~lana iz reda
osniva~a.”.

^lan 4.

U ~lanu 15. stav 1. alineja 14. rije~: “radnika” zamjenjuje se
rije~ju: “zaposlenika”.

^lan 5.

U ~lanu 18. stav 4. mijenja se i glasi: “Jedan ~lan Nadzornog
odbora imenuje se iz reda zaposlenika Bosanskog kulturnog centra.”.

^lan 6.

U ~lanu 20. dio teksta: “Vlada Kantona” zamjenjuje se
tekstom: “Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona”.

^lan 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine Skup{tine Tuzlanskog kantona

TUZLANSKI KANTON
Skup{tina Dr. Izet @igi}, v.r.

Broj: 01-02-698-4/01
Tuzla, 6. 12. 2001. godine
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436
Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, ~lanka 33. stavak 1.

to~ka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU

JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR
TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivanju JU Bosanski kulturni centar Tuzlansko-podrinjskog
kantona, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 6.
12. 2001. godine.

Broj: 01-2019/01 Predsjednik
Tuzla, 20. 12. 2001. godine Tuzlanskog kantona,

Mr. Selim Be{lagi}, v.r.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju
Javne ustanove Bosanski kulturni centar

Tuzlansko-podrinjskog kantona

^lanak 1.

U Zakonu o osnivanju Javne ustanove Bosanski kulturni
centar Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Slu`bene novine
Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj 13/97), u nazivu Zakona,
~lanku 1. stavak 1., ~lanku 3. stavak 1., ~lanku 13. stavak 2. i
~lanku 24. rije~i: “Tuzlansko-podrinjskog kantona”, u
odgovaraju}em pade`u, zamjenjuju se rije~ima: “Tuzlanskog
kantona”.

^lanak 2.

U ~lanku 13. stavak 1. rije~: “sedam” zamjenjuje se rije~ju:
“pet”.

^lanak 3.

U ~lanku 14. stavak 1. alineja 1. rije~: “tri” zamjenjuje se
rije~ju: “dva”, a u alineji 2. istog ~lanka se mijenja i glasi: “- tri
~lana iz reda osniva~a.”.

^lanak 4.

U ~lanku 15. stavak 1. alineja 14. rije~: “radnika” zamjenjuje
se rije~ju: “uposlenika”.

^lanak 5.

U ~lanku 18. stavak 4. mijenja se i glasi: “Jedan ~lan
Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenika Bosanskog
kulturnog centra.”.

^lanak 6.

U ~lanku 20. dio teksta: “Vlada Kantona” zamjenjuje se
tekstom: “Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona.”.

^lanak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine Sabora Tuzlanskog kantona

TUZLANSKI KANTON
Sabor Dr. Izet @igi}, v.r.

Broj: 01-02-698-4/01
Tuzla, 6. 12. 2001. godine

437
Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka c) Ustava Tuzlanskog

kantona (“Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”,
broj 7/97 i 3/99 i “Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj
13/99 i 10/00) i ~lana 42. stav 3. Zakona o izvr{enju Bud`eta
Tuzlanskog kantona za 2001. godinu (“Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona”, broj 4/01 i 12/01), na prijedlog Vlade
Tuzlanskog kantona, Skup{tina Tuzlanskog kantona na sjednici
od 6. 12. 2001. godine, donosi

ODLUKU

o davanju jemstva

^lan 1.

Tuzlanski kanton (u daljem tekstu: Kanton) daje jemstvo
prema Tuzlanskoj banci d.d. Tuzla u iznosu od 370.000,00 KM
(slovima: tri stotine sedamdeset hiljada konvertibilnih maraka) sa
rokom trajanja od {est mjeseci po~ev od dana izdavanja garancije
Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

^lan 2.

Jemstvo iz ~lana 1. daje se za obezbje|enje izdate garancije
Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ime isporuke metalu{kog koksa i
Na-sulfata “Fabrici sode” Lukavac d.d. u Mje{ovitoj svojini.

^lan 3.

Nov~ana sredstva za davanje jemstva odobravaju se iz
Bud‘eta Tuzlanskog kantona sa pozicije 121007 - “Garancije
poslovnih banaka”.

^lan 4.

Me|unarodni odnosi izme|u Kantona i Tuzlanske banke
d.d. Tuzla, u skladu sa uslovima utvr|enim ovom Odlukom regulisat
}e se Ugovorom o jemstvu.

Ugovor o jemstvu i prethodnog stava potpisat }e ministar
finansija.

^lan 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a bit }e
objavljena u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine Skup{tine Tuzlanskog kantona

TUZLANSKI KANTON
Skup{tina Dr. Izet @igi}, v.r.

Broj: 02-02-672-6/01
Tuzla, 6. 12. 2001. godine
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Члан  86.
(Ступање на снагу)

(1) Ступањем на снагу овог закона престаје се 
примјењивати Закон о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину (“Службене  новине  Тузланског 
кантона”, бр. 19/13 и 2/14). 

(2) Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 
“Службеним новинама  Тузланског кантона”. 

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРЕДСЈЕДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-495-7/14                         Слађан Илић, с.р.
        Тузла, 25.7.2014. године

404
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског 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 
25.7.2014. године,  д о н о с и

З  А  К  О  Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БОСАНСКИ 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 1.
У Закону о оснивању Јавне установе Босански 

културни центар Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланско-подрињског кантона“, број: 13/97 и 
“Службене новине Тузланског кантона”, број: 14/01),  
члан 3. мијења се и гласи:

“Босански културни центар има печат кружног 
облика пречника 50 мм са следећим текстом: „Босна 
и Херцеговина, Федерација Босне и Херцеговине, 
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН, Јавна установа Босански 
културни центар Тузланског кантона Тузла”, све 
исписано латиницом и ћирилицом у концентричним 
круговима око грба Кантона, који се налази у средини 
печата.

Поред печата из става 1. овог члана, Босански 
културни центар има печат пречника 38 мм, за 
потврђивање службених легитимација, финансијских 
и других докумената (печат за посебне потребе) истог 
облика, садржаја и текста као и печат из става 1. овог 
члана.“

Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:

“Дјелатност Босанског културног центра је:
-   Регулисање дјелатности јавних субјеката који 

пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и 
култури и друге друштвене услуге, осим обавезног 
социјалног осигурања,

- Производња филмова, видеофилмова и те-
левизијског програма,

- Дјелатности које слиједе након производње 
филмова, видеофилмова и телевизијског програма,

-   Дистрибуција филмова, видеофилмова и теле-
визијског програма,

-    Дјелатност приказивања филмова,
-    Дјелатност снимања звучних записа и издавања 

музичких записа,
-    Извођачка умјетност,

-    Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности,
-    Умјетничко стваралаштво,
-    Рад умјетничких објеката,
-    Дјелатности забавних и тематских паркова,
-    Остале забавне и рекреацијске дјелатности,
-    Агенције за промоцију (рекламу и пропаганду),
-  Истраживање тржишта и испитивање јавног 

мнијења,
-    Образовање и поучавање у подручју културе,
-    Остало образовање и поучавање, д.н.,
-    Фотографске дјелатности,
-    Остале резервацијске услуге и дјелатности у 

вези с њима,
-    Организација састанака и пословних сајмова,
-    Издавање књига,
 -    Издавање часописа и периодичних публикација,
-    Остала издавачка дјелатност,
-  Дјелатност ресторана и осталих објеката за 

припрему и услуживање хране,
-    Дјелатност припреме и услуживања пића.”

Члан 3.
У члану 8. иза ријечи “утврђеним” додају се ријечи 

“законом и”.

Члан 4.
У члану 13. у ставу 1. ријечи “пет чланова” 

замјењују се ријечима “три члана”.

Члан 5.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Управни одбор састоји се од:
- једног члана из реда запослених у Босанском 

културном центру и
- два члана из реда оснивача.”

Члан 6.
У члану 15. у ставу 1. алинеји 9., иза ријечи 

“Министарства” додају се ријечи “образовања, науке, 
културе и спорта Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Министарство)”.

Члан 7.
Иза члана 15. додаје се нови члан 15а., који гласи:

“Члан 15а.
Чланови Управног одбора Босанског културног 

центра могу бити разријешени дужности и прије истека 
мандата на који су именовани:

- на лични захтјев,
- ако се утврди њихова одговорност за неуспјешан 

или незаконит рад Босанског културног центра,

- у другим случајевима утврђеним законом и 
Правилима установе.

У случају разрјешења чланова Управног одбора 
из разлога наведених у ставу 1. овог члана, именује 
се привремени Управни одбор Босанског културног 
центра.

Привремени Управни одбор Босанског културног 
центра се именује и у случају када се Управни одбор 
не може конституисати у складу са законом или када се 
поступак који претходи именовању не оконча у законом 
утврђеном року.

Мандат привременог Управног одбора Босанског 
културног центра траје nајдуже 90 дана.”

Члан 8.
У члану 16., став 3., брише се. 
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Члан 9.
У члану 17. у ставу 1. алинеји 8. ријеч “радника” 

замјењује се ријечју “запосленика”.

Члан 10.
Иза члана 17. додаје се нови члан 17а., који гласи:

“Члан 17а.
Директор  Босанског  културног  центра  може  

бити  разријешен  дужности  и  прије  истека мандата на 
који је именован у следећим случајевима:

- на лични захтјев,
- ако се утврди да је одговоран за неуспјешан или 

незаконит рад установе и
- у другим случајевима утврђеним законом и 

правилима установе.
Приједлог за пријевремено разрјешење директора 

из разлога утврђених ставом 1. алинеје 2. и 3. овог члана 
може дати оснивач, односно Влада Кантона, министар 
образовања, науке, културе и спорта Тузланског 
кантона (у даљем тексту: министар) или Управни одбор 
Босанског културног центра. 

Даном разрјешења директора Босанског културног 
центра, Управни одбор ће именовати вршиоца дужности 
директора и покренути поступак именовања директора.

Вршилац дужности директора има сва  права и 
дужности директора. 

Вршилац дужности директора може руководити 
Босанским културним центром до именовања 
директора, а најдуже шест мјесеци од дана његовог 
именовања.“

Члан 11.
Чланови 18. и 19., бришу се.

Члан 12.
У члану 20. у ставу 1. ријечи: Министарство 

образовања, науке, културе и спорта“ замјењују се 
ријечју: „Министарство“. 

У истом члану иза става 1. додаје се нови став 2., 
који гласи:

“Инспекцијски надзор над провођењем одредби 
овог закона, прописа донесених на основу овог закона, 
појединачних аката, услова и начина рада Босанског 
културног центра врши надлежна инспекција.”

Члан 13.
Најкасније осам дана од дана ступања на снагу овог 

закона, Влада Кантона ће разријешити Управни одбор 
Босанског културног центра и покренути поступак 
именовања новог Управног одбора.

Даном разрјешења Управног одбора Босанског 
културног центра, Влада Кантона ће именовати 
привремени Управни одбор.

Члан 14.
Босански културни центар је дужан ускладити 

Правила и друге опште акте с одредбама овог закона, 
у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 15.
Овај закон представља акт на основу којег ће се 

извршити упис промјена у судски регистар.

Члан 16.
Овај закон ступа на снагу првог наредног дана од 

дана објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРЕДСЈЕДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-446-8/14                         Слађан Илић, с.р.
        Тузла, 25.7.2014. године

 

405
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског 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 
25.7.2014. године,  д о н о с и

З  А  К  О  Н 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О УНУТРАШЊИМ 
ПОСЛОВИМА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА 

Члан 1.
У Закону о унутрашњим пословима Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12 и 8/13), у члану 88. ријечи 
“прорачунске 2014. године”, замјењују се ријечима 
“прорачунске 2015. године”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРЕДСЈЕДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-419-4/14                         Слађан Илић, с.р.
        Тузла, 25.7.2014. године

406
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског 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 23., а у вези са чланом 19. став 
(1) тачка 2. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
ФБиХ“, бр. 86/07, 24/09 и 44/10) и чланом 46. став (2) 
и члана 47. став (1) тачка 1. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2014. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 19/13 и 2/14), на приједлог 
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 25.7.2014. године,  д о 
н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о покретању процедуре дугорочног  кредитног 

задужења Тузланског кантона

I
Даје се сагласност за покретање процедуре 

дугорочног кредитног задужења Тузланског кантона 
за финансирање дијела буџетског дефицита насталог 
до 31.12.2013. године у  износу до 20.000.000,00 КМ  
(словима: двадесетмилиона и 00/100 КМ).


