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У истом члану иза става (6) додаје се нови став (7), 
који гласи:

„(7) Одредбе става (1) овог члана односе се и на лица 
из члана 9. ставови (2) и (3) овог закона.“

Члан 3.
У члану 31. у ставу (1) ријеч „овог“ брише се.

Члан 4.
У члану 35. у ставу (1) ријечи „попуну тог радног 

мјеста са“ замјењују се ријечју „достављање“.
У истом члану у ставу (2) ријеч „Агенција“ замјењује 

се ријечима „Руководилац органа државне службе“.

Члан 5.
У члану 39. у ставу (4) ријечи „о именовању Комисије“ 

бришу се.

Члан 6.
У члану 41. у ставу (3) ријеч „информише“ замјењује 

се ријечју „обавјештава“.

Члан 7.
У члану 50. у ставу (4) иза ријечи „из става (1) овог 

члана“ додају се ријечи „или упражњеног радног мјеста“.

Члан 8.
У члану 55. у ставу (1) тачка б) мијења се и гласи:
„б) када наврши 65 година живота и најмање 20 година 

стажа осигурања, односно када наврши 40 година стажа 
осигурања без обзира на године живота.“

У истом члану у тачки к) ријечи „даном ступања 
на издржавање казне“ замјењују се ријечима „даном 
правоснажности пресуде“.

Иза тачке л) додаје се нова тачка м), која гласи:
„м) ако му буде изречена мјера безбједности или 

заштитна мјера забране вршења позива, дјелатности 
или дужности у трајању дужем од три мјесеца – даном 
правоснажности акта којим је изречена мјера.“

Досадашња тачка м) постаје тачка н).
У истом члану додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Лицима из члана 9. ставови (2) и (3) овог закона, 

радни однос у органима државне службе престаје у случајевима 
предвиђеним у ставу (1) тачке а), б), ц), д), ј), к) и м) овог члана.

Члан 9.
У члану 58. у ставу (3) у тачки а) испред ријечи 

„кашњење“ додаје се ријеч „неоправдано“.
У истом члану у ставу (6) ријеч „захтјева“ замјењује се 

ријечју „пријаве“.

Члан 10.
У члану 84. у ставу (1) ријечи „неспојивост са 

дужностима“ бришу се.

Члан 11.
У члану 94. у ставовима (5), (6) и (7) ријечи „и 

намјештеник“ бришу се.
У истом члану у ставу (8) у тачки а) ријечи „и 

намјештеника“ бришу се.

Члан 12.
(Ступање на снагу Закона)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

 Босна и Херцеговина Предсједник
 - Федерација Босне и Херцеговине -  Скупштине 
 Т У З Л А Н С К И  К А Н Т О Н Тузланског кантона
 С к у п ш т и н а Сенад Алић, c.p.
 Број: 01-02-273-8/18 
 Тузла, 31.5.2018. године

473
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 31.5.2018. године, доноси 

З  А  К  О  Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
КОНЦЕСИЈАМА

Члан 1.
У Закону о концесијама („Службене новине Тузланског 

кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 12/16 и 14/17), 
члан 4. мијења се и гласи:

„Члан 4.
„Посебан облик концесије, у смислу овог закона, су 

концесије које се додјељују за провођење уговора о јавно-
приватном партнерству (у даљем тексту: уговор о ЈПП-у) 
закљученог у складу са кантоналним прописима којима се 
уређује јавно-приватно партнерство.“ 

Члан 2.
Иза члана 26. додаје се поднаслов „Додјела концесије 

за провођење уговора о ЈПП-у“, и нови члан 26а., који гласи:
„Члан 26а. 

Концесија за потребе провођења пројекта ЈПП-а 
додјељује се на захтјев приватног партнера који је са јавним 
партнером потписао уговор о ЈПП-у на основу кантоналних 
прописа из области ЈПП-а. 

Захтјев за додјелу концесије из става 1. овог члана 
подноси се ресорном министарству најкасније у року од 30 
дана од дана потписивања уговора о ЈПП-у.

Захтјев за додјелу концесије из става 1. овог члана 
мора садржавати најмање следеће:

a) назив подносиоца захтјева, адресу, телефонски 
број, број телефакса, адресу електронске поште 
подносиоца захтјева, ИД број уговора о ЈПП-у из 
Регистра уговора о ЈПП;

b)  врсту и предмет концесије;
c)  природу и обим дјелатности концесије;
d)  мјесто, односно подручје обављања дјелатности 

концесије;
e)  рок на који се захтијева додјела концесије;
f)  образложење разлога за подношење захтјева, 

правне, техничке и финансијске спецификације 
предмета концесије;

g)  понуду одговарајуће гаранције за проведбу уговора 
о концесији;

h)  понуђену накнаду за концесију.
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На приједлог ресорног министарства, Влада Кантона 
доноси одлуку о додјели концесије ако су кумулативно 
испуњени следећи услови:

a) достављена је сва документација наведена у ставу 
3. овог члана;

b) подносилац захтјева понудио је одговарајуће 
гаранције;

c) понуђена накнада за концесију виша је од 
минималне накнаде за концесију која је утврђена 
посебним прописима.

Концесиона накнада за концесију из става 1. овог 
члана се обрачунава и наплаћује у складу са овим законом.

Уговор о додјели концесије из става 1. овог члана 
потписује се у складу са овим законом, а у року који у 
правилу не може бити дужи од 60 дана од дана запримања 
уредног захтјева.

 

Члан 3.
У члану 28. у ставу (2) ријечи „31.12.2017. године“ 

замјењују се ријечима „31.12.2018. године“.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

 Босна и Херцеговина Предсједник
 - Федерација Босне и Херцеговине -  Скупштине 
 Т У З Л А Н С К И  К А Н Т О Н Тузланског кантона
 С к у п ш т и н а Сенад Алић, c.p.
 Број: 01-02-274-4/18 
 Тузла, 31.5.2018. године

474
На основу члана 24. став 1. тачке б) и 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 31.5.2018. године, доноси

З  А  К  О  Н

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Закону о судским таксама - пречишћени текст 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 4/16), у 
Тарифи судских такси, у Тарифном броју 20. у ставу (1) број 
„200“ замјењује се бројем „150“.

У ставу (2) број „100“ замјењује се бројем „80“.
У ставу (3) број „200“ замјењује се бројем „150“.
У ставу (4) број „100“ замјењује се бројем „80“.
У ставу (5) број „200“ замјењује се бројем „150“.

Члан 2.

У Тарифном броју 22. у ставу (2) број „20“ замјењује 
се бројем „5“.

Члан 3.

У Тарифном броју 23. у ставу (1) тачки ц) број „20“ 
замјењује се бројем „5“.

Члан 4.

У Тарифном броју 28. у ставу (1) број „10“ замјењује 
се бројем „8“.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона”.

 Босна и Херцеговина Предсједник
 - Федерација Босне и Херцеговине -  Скупштине 
 Т У З Л А Н С К И  К А Н Т О Н Тузланског кантона
 С к у п ш т и н а Сенад Алић, c.p.
 Број: 01-02-275-6/18 
 Тузла, 31.5.2018. године

475
На основу члана 24. став 1. тачке б) и 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 31.5.2018. године, доноси

З  А  К  О  Н

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О КАНТОНАЛНИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И ТАРИФИ 

КАНТОНАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

Члан 1.

У Закону о кантоналним административним таксама и 
Тарифи кантоналних административних такси - пречишћени 
текст („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/12 и 
15/13), у Тарифи кантоналних административних такси у 
поглављу V, ТАР. број 47. у ставу 1. алинеји 1. број „240“  
замјењује се бројем „200“.

У алинеји 2 број „400“  замјењује се бројем „300“.
У алинеји 3 број „300“  замјењује се бројем „200“.
У алинеји 11 број „700“ замјењује се бројем „550“.
У алинеји 12 број „100“ замјењује се бројем „80“.
У истом тарифном броју у ставу 2. „Напомена“ број 

„100“ замјењује се бројем „80“.

У поглављу V, ТАР. број 48. у ставу 1. алинеји 2. број 
„200“ замјењује се бројем „150“.

У алинеји 3 број „150“  замјењује се бројем „100“.
У алинеји 10 број „350“ замјењује се бројем „250“.

У поглављу V, ТАР. број 50. у ставу 1. тачки а) број 
„250“ замјењује се бројем „200“.

У тачки б) број „250“ замјењује се бројем „200“.
У тачки ц) број „150“ замјењује се бројем „130“.

У поглављу VI, ТАР. број 51. у ставу 1. тачки а) број 
“50“ замјењује се бројем „40“.

У тачки б) број „50“ замјењује се бројем „40“.
У тачки ц) број „50“ замјењује се бројем „40“.
У тачка д) број „50“ замјењује се бројем „40“.
У тачка е) број „50“ замјењује се бројем „40“.

У поглављу VI, ТАР. број 56. у ставу 1. тачки а) број 
„180“ замјењује се бројем „160“.


