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(3) О одузимању робе или предмета инспектор доноси 
рјешење које се доставља субјекту надзора.

(4) Против рјешења о одузимању робе или предмета 
дозвољена је посебна жалба која не одлаже извршење 
рјешења.

(5) Примјерак рјешења доставља се Комисији ради 
уништења одузете робе или предмета, а које ће се извршити 
по поступку прописаном прописом из члана 150. овог 
закона.

(6) Трошкове уништења сноси субјект надзора од кога 
су роба или предмети одузети, ако посебним прописима 
није другачије одређено.

(7) На исти начин инспектор ће поступити и када након 
стављања робе или предмета ван промета субјект надзора 
не поступи по наредби инспектора, односно када се након 
извршених анализа утврди да та роба или предмети нису 
дозвољени за употребу.

(8) Уколико је за робу или предмете из става (1) овог 
члана до уништења потребно обезбиједити смјештај и чување, 
кантонални инспектор ће о смјештају и чувању одлучити у 
рјешењу о одузимању и уништењу, те у том смислу сходно 
поступити у складу са одредбама члана 148. овог закона.“

Члан 69.

У називу и у тексту члана 150. ријеч „привремено“ се 
брише.

Члан 70. 

У члану 151. у ставу (2) у тачки а) ријечи „и назив 
инспекције“ се бришу. 

У тачки е), иза ријечи „извршење“, додаје се зарез и 
сљедећи текст: „уколико је прописано да жалба не одлаже 
извршење рјешења;“.

У тачки х), иза ријечи „прописа“, додају се ријечи „или 
овог закона“.

Члан 71.

У члану 154. у ставу (1) умјесто тачке ставља се зарез 
и додаје сљедећи текст: „ако овим или другим законом није 
другачије одређено.“.

У ставу (2) ријеч „кантонални“ се брише.
У ставу (3) ријеч „кантоналним“ се брише.

Члан 72.

У члану 157. у ставу (1) ријеч „извршења“ замјењује 
се ријечима „што је рјешење постало извршно.“

Члан 73. 

У члану 160. у ставу (5) ријеч „кантоналним“ се 
брише.

Члан 74. 
 
У члану 165. у ставу (3) текст „од 200,00 КМ до 1.000,00 

КМ“ замјењује се текстом „од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ“, а 
текст „од 1.000,00 КМ“ замјењује се текстом „од 2.000,00 КМ“.

Члан 75.

У члану 176. у ставу (1), иза ријечи „доставници“, 
додају се ријечи „својим потписом,“.

Члан 76.

У члану 181. у ставу (1) број „2.000,00“ замјењује се 
бројем „4.000,00“.

У ставу (1), иза тачке и), умјесто тачке ставља се зарез 
и додаје нова тачка ј), која гласи:

 „ј) не посједује исправу за обављање дјелатности и 
рада из члана 109. став (1) тачка б)“.

У ставу (2) број „500,00“ замјењује се бројем 
„1.000,00“.

У ставу (3) број „300,00“ замјењује се бројем 
„1.000,00“.

Члан 77.

У члану 183. број „4.000,00“ замјењује се бројем 
„6.000,00“, број „1.000,00“ замјењује се бројем „1.500,00“, 
број „2.000,00“ замјењује се бројем „3.000,00“, а број 
„500,00“ замјењује се бројем „1.000,00“.

Члан 78.

Директор Кантоналне управе донијеће прописе из 
чланова 18. и 19. овог закона у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог закона.

Члан 79.

Иза члана 189. додаје се нови члан 189 а., који гласи:

‘‘Члан 189 а.
(Равноправност сполова)

Граматичка терминологија коришћена у овом закону 
подразумијева оба спола.‘‘

Члан 80.

Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине 
Тузланског кантона да утврди пречишћени текст Закона о 
инспекцијама Тузланског кантона.

Члан 81.

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
 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 Слађан Илић, с.р.
 Број: 01-02-48-11/12
 Тузла, 25.6.2012. године

506
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 
25.6.2012. године,  д о н о с и

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

                                                     
Члан 1.

У Закону о комуналним дјелатностима („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 11/05 и 7/07), у члану 37. 
став (2) мијења се и гласи:

„(2) Комуналном инспектору у вршењу инспекцијског 
надзора над провођењем овог закона, односно комуналне 
контроле над провођењем посебних прописа из члана 4. 
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став (2) овог закона, помаже комунални редар у складу са 
општинским прописима.“ 

У истом члану додаје се нови став (3), који гласи:
„(3) Комунални инспектор и комунални редар, при 

обављању послова, морају имати посебну одјећу, посебне 
ознаке на одјећи и посебне службене исказнице у складу са 
општинским прописима.“ 

Члан 2.

Иза члана 39. додају се нови чланови 39а. и 39б., који гласе:

„Члан 39а.
(Овлашћења комуналног редара)

(1) У вршењу комуналне контроле комунални редар је 
нарочито овлашћен да:

а)  обавља послове контроле провођења комуналног 
реда у складу са општинским прописима донесеним 
на основу овог закона;

б)  врши увид у опште и појединачне акте и другу 
документацију која се односи на провођење општинских 
прописа донесених на основу овог закона;

ц)  утврђује идентитет лица, као и друге чињенице и 
околности од значаја за вршење контроле;

д) поступа по пријавама и захтјевима грађана и правних 
лица, о чему обавјештава подносиоце пријава и захтјева;

е)  упозорава грађане и правна лица на понашање 
прописано општинским прописима донесеним на 
основу овог закона;

ф)  обавјештава комуналног инспектора о случајевима 
непоштивања и неизвршавања одредаба општинских 
прописа донесених на основу овог закона;

г)  присуствује и помаже извршењу рјешења 
комуналног инспектора;

х) обавља и друге послове по налогу комуналног 
инспектора.

Члан 39б.
Правна и физичка лица су дужна комуналном 

инспектору и комуналном редару омогућити несметано 
обављање надзора и контроле, а посебно приступ до 
просторија, објеката, земљишта, уређаја и направа, затим 
дати личне податке и пружити друга потребна обавјештења.“

Члан 3.

У члану 41. ставу (1) додаје се нова тачка е), која гласи:
„е) ако не поступи у складу са чланом 18. став (2) овог 

закона,“.
Досадашња тачка е) постаје тачка ф).

Члан 4.

У члану 43. ставу (1) додаје се нова тачка е), која гласи:
„е) ако не закључи уговор у складу са чланом 17. овог 

закона.“
У истом ставу, у тачки ф), број „2)“ замјењује се бројем „(3)“.
Досадашње тачке е) и ф) постају тачке ф) и г).

Члан 5.

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
 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 Слађан Илић, с.р.
 Број: 01-02-129-9/12
 Тузла, 25.6.2012. године

507
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 
25.6.2012. године,  д о н о с и

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O RADIO-TELEVIZIJI TUZLANSKOG KANTONA

Члан 1.

У  Закону  о  Радио-телевизији  Тузланског  кантона 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/02, 5/04, 
11/04, 5/06 и 13/09),  члан 7. брише се.

 
Члан 2.

У члану 16а. ријеч „Профит“ замјењује се ријечју 
„Добит“.

Члан 3.

Члан 23а. мијења се и гласи:
“Функцију Скупштине РТВ ТК, у име оснивача, врше 

три пуномоћника.
Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини 

РТВ ТК даје Влада Кантона пуномоћницима државног 
капитала посебно за сваку сједницу Скупштине РТВ ТК.

Пуномоћник у смислу ставова 1. и 2. овог члана не може 
бити лице које има директан или индиректан финансијски и 
други приватни интерес у РТВ ТК као ни лице које је члан 
управе, предсједник или члан Надзорног одбора РТВ ТК.“

Члан 4.

Чланови 23б. и 23ц. бришу се.

Члан 5.

Члан 23д. мијења се и гласи: 
“Скупштина РТВ ТК је надлежна да:
-  доноси Статут,
-  доноси Етички кодекс предузећа,
-  доноси одлуке о  Плану пословања друштва, 

односно о ревидираном плану пословања у складу 
са Законом о јавним предузећима,  

-  одлучује о повећању и смањењу основног 
капитала,

-  усваја годишњи извјештај предузећа, који 
укључује финансијски извјештај и извјештаје 
Надзорног одбора и Одбора за ревизију,

-  одлучује о распореду добити и исплати добити,
-  одлучује о начину покрића губитка,
-  одлучује о промјени облика предузећа,
-  одлучује о избору и разрјешењу чланова Надзорног 

одбора, уз претходну сагласност Владе Кантона,
-   одлучује о избору и разрјешењу чланова Одбора за 

ревизију,
-  одлучује о плану пословања, односно ревидираном 

плану пословања у складу са Законом о јавним 
предузећима, те врши и остале надлежности 
одређене Законом о јавним предузећима и Законом 
о привредним друштвима.

Скупштина РТВ ТК подноси Скупштини Кантона 
извјештаје о раду и пословању предузећа најмање једном 
годишње, у складу са Законом о јавним предузећима.“  


