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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 8.7.2020. године, д о н о с и

ЗАКОН

О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА
МУЗИЧКА ШКОЛА ГРАЧАНИЦА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет закона)
Овим законом оснива се Јавна установа Основна музичка
школа Грачаница (у даљем тексту: Школа), те уређују питања
оснивача, назива, правног статуса, положаја, дјелатности,
сједишта, обиљежја, органа, општих аката, начина
финансирања, надзора и друга питања везана за рад Школе.
II. ОСНИВАЧ, НАЗИВ, ПРАВНИ СТАТУС И
ПОЛОЖАЈ, СЈЕДИШТЕ И ОБИЉЕЖЈА ШКОЛЕ
Члан 2.
(Оснивач Школе)
(1) Оснивач Школе је Скупштина Тузланског кантона (у
даљем тексту: Скупштина Кантона).
(2) Школа је одговорна оснивачу за резултате свог рада и
обављање дјелатности за коју је основана.
(3) Принцип одговорности из става (2) овог члана
остварује се кроз редовно извјештавање Министарства
образовања и науке Тузланског кантона (у даљем тексту:
Министарство) од стране школског одбора о раду Школе.
Члан 3.
(Назив Школе)
(1) Школа обавља своју дјелатност и учествује у правном
промету под називом „Јавна установа Основна музичка школа
Грачаница, Грачаница“.
(2) Скраћени назив Школе је „ЈУ Основна музичка школа
Грачаница“.
Члан 4.
(Правни статус и положај Школе)
(1) Школа има својство правног лица.
(2) У оквиру регистроване дјелатности, у складу са
законом и другим прописима, Школа у правном промету има
сва права, обавезе и одговорности у односу према трећим
лицима.

(3) У оквиру прописаних овлашћења, Школа у правном
промету иступа самостално и у потпуности је одговорна за
правилан и законит рад.
Члан 5.
(Сједиште Школе)
Сједиште Школе је у Грачаници, улица 111. Грачаничке
бригаде 2.
Члан 6.
(Печат и обиљежја Школе)
(1) Школа има печат пречника 50 мм са следећим текстом:
Босна и Херцеговина – Федерација Босне и Херцеговине,
Тузлански кантон, Јавна установа Основна музичка школа
Грачаница, све писано у концентричним круговима око
грба Тузланског кантона који се налази у средини печата
латиничним писмом на босанском и хрватском језику и
ћириличним писмом на српском језику.
(2) Школа има печат за посебне намјене (мали печат)
пречника 25 мм, истог облика и садржаја као и печат из става
(1) овог члана.
(3) Школа може имати сухи жиг, знак, као и друга
обиљежја у складу са законом и правилима Школе.
(4) Правилима Школе ближе се уређује број печата које
Школа користи у правном промету, те начин коришћења и
чувања печата и обиљежја Школе из става (3) овог члана.
III. ДЈЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Члан 7.
(Дјелатност Школе)
(1) Дјелатност Школе је основно образовање:
-шифра дјелатности – 85.20.
(2) Дјелатност Школе реализује се у складу са прописима
који се примјењују у односу на основне школе чији је оснивач
Скупштина Кантона.
IV. ОРГАНИ ШКОЛЕ
Члан 8.
(Школски одбор)
(1) Орган управљања у Школи је школски одбор.
(2) На именовање, састав, надлежности, начин рада
и друга питања која се тичу школског одбора сходно се
примјењују одредбе Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона“,
број: 10/20) и подзаконских аката донесених на основу тог
закона, односно других важећих прописа којима је уређена
област основног образовања на подручју Тузланског кантона
(у даљем тексту: Кантон).

Број 11 - Странa 1052

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 9.
(Директор)
(1) Орган руковођења у Школи је директор.
(2) На именовање, надлежности, начин рада и друга
питања која се тичу директора Школе сходно се примјењују
одредбе Закона о основном одгоју и образовању и подзаконских
аката донесених на основу тог закона, односно других важећих
прописа којима је уређена област основног образовања на
подручју Кантона.
Члан 10.
(Други органи Школе)
Школа има и друге органе у складу са Законом о основном
одгоју и образовању.
V. ОПШТИ АКТИ
Члан 11.
(Општи акти Школе)
(1) Основни општи акт Школе су правила.
(2) Школа има и друге опште акте у складу са законом
и правилима Школе.
Члан 12.
(Садржај правила Школе)
Садржај правила Школе прописује се Законом о основном
одгоју и образовању.
Члан 13.
(Супсидијарна примјена прописа)
На сва питања везана за рад и функционисање Школе
која нису уређена овим законом примјењиваће се одредбе
Закона о основном одгоју и образовању и других прописа
који се примјењују у односу на основне школе чији је оснивач
Скупштина Кантона.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ
Члан 14.
(Средства за оснивање и почетак рада Школе)
Средства неопходна за оснивање и почетак рада Школе
у износу од 46.810,00 конвертиблиних марака обезбјеђује
оснивач из Буџета Кантона.
Члан 15.
(Обезбјеђивање средстава за рад Школе - извори
финансирања Школе)
(1) Рад Школе финансира се:
а) из средстава Буџета Кантона,
б) накнада за обављање интелектуалних, образовних
или других услуга,
ц) продајом материјалних добара,
д) донација правних, физичких или других лица,
е) поклона, донација, легата или завјештања,
ф) личног учешћа корисника услуга,
г) на други начин и из других извора у складу са
законом.
(2) Било који вид финансирања из става (1) овог члана
не смије угрозити или се негативно одразити на обављање
дјелатности Школе.
Члан 16.
(Начин располагања вишком прихода над расходима и
начин покривања вишка расхода над приходима)
(1) Вишак прихода над расходима користи се за
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унапређивање одгојно-образовног рада, побољшање услова
за рад Школе и развој дјелатности, у складу са важећим
прописима.
(2) Уколико се утврди да је дошло до вишка расхода
над приходима и да је до тог вишка дошло из објективних
разлога на које Школа није могла утицати, вишак расхода над
приходима покрива се из буџета Кантона.
(3) У сваком случају Школа за преузете обавезе и
покривање вишка расхода над приходима одговара свом својом
имовином (потпуна одговорност).
VII. НАДЗОР
Члан 17.
(Надзор над законитошћу рада Школе)
Надзор над законитошћу рада Школе
Министарство.

врши

Члан 18.
(Инспекцијски надзор)
Инспекцијски надзор над радом Школе врши надлежна
инспекција.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
(Основ за упис у судски регистар)
Овај закон представља оснивачки акт на основу којег
ће се извршити упис Школе у судски регистар и регистар
основних школа који води Министарство (у даљем тексту:
Регистар).
Члан 20.
(Именовање школског одбора и директора Школе)
(1) У року од 15 дана од дана ступања на снагу овог
закона Влада Тузланског кантона именоваће привремени
школски одбор.
(2) У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона
Министарство ће расписати јавни конкурс за именовање
школског одбора.
(3) У року од седам дана од дана именовања привременог
школског одбора исти ће именовати вршиоца дужности
директора Школе из реда наставника или стручних сарадника
Јавне установе Основна школа „Хасан Кикић“ Грачаница (у
даљем тексту: ЈУ ОШ „Хасан Кикић“).
(4) У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона
расписаће се јавни конкурс за именовање директора Школе.
Члан 21.
(Доношење правила и других општих аката Школе)
(1) У року од 15 дана од дана именовања привремени
школски одбор ће донијети правила и акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Школе.
(2) У року од 30 дана од дана ступања на снагу правила
Школе школски одбор ће донијети и друге опште акте Школе
непходне за рад и функционисање Школе.
(3) До доношења општих аката из ставова (1) и (2) овог
члана Школа ће сходно примјењивати опште акте ЈУ ОШ
„Хасан Кикић“, уколико нису у супротности са овим законом.
Члан 22.
(Обезбјеђивање запосленика потребних за рад Школе)
(1) У складу са актом о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, уз претходну сагласност
Министарства и писану сагласност запосленика, Школа
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ће писаним споразумом преузети наставнике паралелне
музичке школе у саставу ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ (у даљем
тексту: паралелна музичка школа) затечене у радном односу у
моменту ступања на снагу овог закона, укључујући наставнике
паралелне музичке школе који су у моменту ступања на
снагу овог закона у статусу запосленика чија права и обавезе
из радног односа мирују, а чији радно-правни статус ће се
наставити у Школи након повратка са јавне дужности или
функције.
(2) Споразум из става (1) овог члана Школа и ЈУ ОШ
„Хасан Кикић“ закључиће у року од седам дана од дана
доношења акта о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Школе.
(3) Са запосленицима из става (1) овог члана Школа
ће закључити нове уговоре о раду, с тим да запосленици
задржавају сва права из радног односа стечена код послодавца
ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ до момента њиховог преузимања.
(4) ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ дужна је прије закључивања
споразума из става (2) овог члана прибавити писану сагласност
запосленика из става (1) овог члана, којом се исти усаглашавају
са промјеном послодавца.
(5) С циљем благовременог расписивања конкурса/огласа
за попуњавање упражњених радних мјеста чије попуњавање је
неопходно за несметан рад Школе, привремени школски одбор
ће најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
закона доставити Министарству потребе недостајућег кадра.
(6) Конкурсну/огласну процедуру за пријем у радни
однос из става (5) овог члана, у складу са важећим прописима,
у име Школе провешће ЈУ ОШ „Хасан Кикић“.
(7) Попуњавање свих или појединих упражњених радних
мјеста може се обезбиједити и без извршавања обавеза из
ставова (5) и (6) овог члана, у складу са Законом о основном
одгоју и образовању.
Члан 23.
(Почетак рада Школе и статус паралелне
музичке школе)
(1) Школа почиње са радом и реализацијом наставног и
одгојно-образовног процеса почев од школске 2020/21. године.
(2) Почетком рада Школе престаје са радом паралелна
музичка школа.
(3) ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ ће по престанку рада
паралелне музичке школе покренути поступак промјена у
судском регистру и Регистру, а након доношења општих аката
Школе из члана 11. овог закона и одговарајуће усклађивање
општих аката са овим законом.
Члан 24.
(Коришћење простора, плаћања комуналних и других
услуга, преузимање средстава, опреме, инвентара,
архиве, документације и др.)
(1) Рад и одгојно-образовни процес Школе реализоваће
се у просторијама ЈУ ОШ „Хасан Кикић“.
(2) У року од 15 дана од дана уписа у Регистар, Школа
и ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ ће писаним споразумом уредити
питања простора и површине простора који ће Школа
користити у свом раду.
(3) Споразумом из става (2) овог члана уредиће и питања
плаћања накнада проистеклих коришћењем комуналних и
других услуга, преузимања средстава, опреме, инвентара,
архиве, документације и др. које је у свом раду користила
паралелна музичка школа.
(4) Простор који ће користити у свом раду и у којем
ће реализовати одгојно-образовни процес, без обавезе
прибављања даљих сагласности, ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ ће
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Школи уступити на неодређено вријеме без обавезе плаћања
накнаде, о чему ће школски одбор ЈУ ОШ „Хасан Кикић“
донијети посебну одлуку.
(5) Средства, опрему и инвентар које је у свом раду
користила паралелна музичка школа, без обавезе прибављања
даљих сагласности, ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ ће пренијети у
власништво Школе, о чему ће школски одбор ЈУ ОШ „Хасан
Кикић“ донијети посебну одлуку.
(6) До закључивања споразума из става (2) овог члана
Школа ће за потребе свог рада користити средства, опрему,
инвентар, просторне и друге капацитете ЈУ ОШ „Хасан
Кикић“.
Члан 25.
(Статус затечених ученика наставак започетог образовања)
Ученици који су започели образовање у паралелној
музичкој школи наставиће образовање у Школи према важећем
наставном плану и програму за основно музичко образовање.
Члан 26.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

Предсједник
Скупштине Тузланског кантона

Број: 01-02-399-4/20
Тузла, 8.7.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.
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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
8.7.2020. године, д о н о с и

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Закону о комуналним дјелатностима („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 11/05, 7/07, 8/12 и 14/13)
у члану 2., члану 4. ставу (1) тачки 4. и ставу (2), члану 5.
ставовима (2) и (3), члану 6. ставу (1) и ставу (2) тачки е),
члану 7. ставовима (2) и (3), члану 8. ставу (1), члану 9. ставу
(1), члану 12. тачки е), члану 14. ставовима (1) и (2), члану 19.
ставу (1) тачки ц), члану 21. ставу (1) тачки а) и ставовима (3) и
(6), члану 25., члану 33. ставу (1), члану 34. ставу (1) тачки ц) и
ставу (2), члану 37. ставовима (1), (2) и (3), члану 39. ставу (1)
тачки г), члану 39а. ставу (1) тачкама а), б), е) и ф) и члану 40.
ставу (2), иза ријечи „општина“ односно ријечи „општински“,
у различитим падежима, додаје се ријеч „/град“, односно ријеч
„/градски“, у одговарајућим падежима.
У члану 9. ставу (5) иза ријечи „општински начелник“
додаје се ријеч „/градоначелник“.
У члану 5. ставу (4), члану 8. ставовима (2) и (3), члану 9.
ставовима (2) и (4), члану 21. ставовима (1), (2), (3), (5) и (6),
члану 24. ставу (5) и члану 32. ставу (1), иза ријечи „општинско
вијеће“, у различитим падежима, додају се ријечи „/градско
вијеће“, у одговарајућим падежима.
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Члан 2.
У члану 8. ставу (1) тачки ц) ријечи „(у даљем тексту:
даваоци комуналних услуга)“ бришу се.
У истом ставу иза тачке ц) додаје се нова тачка д), која
гласи:
„д) јавно-приватног партнерства, у складу са Законом о
јавно-приватном партнерству („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 19/17 и 14/19), (у даљем тексту: даваоци
комуналних услуга).“
Члан 3.
У члану 23. иза става (1) додаје се нови став (2), који
гласи:
„(2) Средства за обављање комуналних дјелатности из
става (1) овог члана могу се обезбиједити и из осталих извора
обезбјеђења средстава из члана 19. став (1) овог закона.“
Члан 4.
У члану 24. ставу (1) ријечи „стамбеног објекта,“ и ријечи
„гаражног простора,“ бришу се.
Члан 5.
У члану 27. ставу (1) ријечи „стамбени,“ бришу се.
У ставу (2) ријечи „стамбеног и“ бришу се.
Члан 6.
Чан 29. мијења се и гласи:
„Члан 29.
(Израчунавање комуналне накнаде)
(1) Број бодова за израчунавање комуналне накнаде по
зонама за производни и пословни простор, те неизграђено
грађевинско земљиште износи:
р/б

Зона

Производни
простор

Пословни
простор

Неизграђено
грађевинско
земљиште

Број бодова / м2
1.

I зона

56

84

1,4

2.

II зона

40

60

1

3.

III зона

20

32

0,65

4.

IV зона

12

20

0,4

5.

V зона

6

10

0,2

6.

VI зона

3

5

0,1

(2) За стамбени и гаражни простор, као и викенд објекте
који се користе за друге намјене, број бодова одређује се
према мјерилима за ту врсту простора за онај дио корисне
површине који се за ту сврху користи.
(3) Број бодова за грађевинско земљиште које служи
за обављање пословне дјелатности по 1 м2 добије се тако
што се број бодова за пословни простор по 1 м2 множи са
коефицијентом 0,10.“
Члан 7.
Члан 30. мијења се и гласи:
„Члан 30.
(Ослобађање од плаћања комуналне накнаде)
(1) Власници, односно корисници из члана 24. став
(1) овог закона, који се финансирају из буџета, те објекти
и неизграђено грађевинско земљиште вјерских заједница,
ослобођени су плаћања комуналне накнаде.
(2) Општинско/градско вијеће може посебним прописом
ослободити од обавезе плаћања комуналне накнаде и друге
власнике, односно кориснике из члана 24. став (1) овог закона.“

Уторак, 28. 07. 2020. год.

Члан 8.
У члану 35. иза става (2) додаје се нови став (3), који
гласи:
„(3) Власник или инвеститор пословног објекта као и
власник или инвеститор стамбеног објекта корисне површине
преко 200 м2, уколико се за загријавање ових објеката не
користи електрична енергија, природни плин и обновљиви
извори енергије (сунце, геотермални извори, дрвени пелет,
биомаса из дрвне индустрије, дрвна сјечка и биоплин),
обавезан је прикључити објекат на комуналну инфраструктуру
за снабдијевање топлотном енергијом, уколико постоје
техничке могућности за прикључење објекта на вреловодну
или топловодну мрежу даљинског система загријавања.“
Досадашњи ставови (3), (4), (5), (6) и (7) постају
ставови (4), (5), (6), (7) и (8).
У ставу (7), који постаје став (8), ријечи „става (3)“
замјењују се ријечима „става (4)“.
Иза става (7), који постаје став (8), додаје се нови став
(9), који гласи:
„(9) Постојање техничких могућности из става (3) овог
члана уређује општина/град својим прописом.“
Члан 9.
У члану 41. ставу (1) тачки ф) ријечи „(3), (4) и (5)“
замјењују се ријечима „(4), (5) и (6)“.
Члан 10.
Иза члана 43. додаје се нови члан 43а., који гласи:
„Члан 43а.
(1) Новчаном казном у износу од 3.000,00 КМ до
15.000,00 КМ казниће се правно лице ако не прикључи
објекат на комуналну инфраструктуру за снабдијевање
топлотном енергијом (члан 35. став (3)).
(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу
од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.
(3) За прекршај из става (1) овог члана казниће се и
физичко лице новчаном казном у износу од 500,00 КМ до
2.500,00 КМ.“
Члан 11.
Рок за прикључење објеката из члана 35. став (3) на
комуналну инфраструктуру за снабдијевање топлотном
енергијом је 1. октобар 2021. године.
Члан 12.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине
Тузланског кантона да утврди пречишћени текст Закона о
комуналним дјелатностима.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине Предсједник
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштине
Тузланског кантона
Скупштина
Број: 01-02-69-11/20
Тузла, 8.7.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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666

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 посланика
Неџада Хамзића, Скупштина Тузланског кантона, на сједници
одржаној 8.7.2020. године, д о н о с и

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ
Члан 1.
У Закону о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст („Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/20) у
члану 127. у ставу (2) тачка ц) мијења се и гласи:
„ц) има најмање пет година радног искуства на пословима
наставника или педагога основне или средње школе“.
Члан 2.
(Окончање конкурсних процедура)
Поступци именовања директора школе који су започети
и нису окончани до дана ступања на снагу овог закона,
окончаће се у складу са овим законом.
Члан 3.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине Предсједник
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н Скупштине Тузланског кантона
Скупштина
Жарко Вујовић, с.р.
Број: 01-02-335-8/20
Тузла, 8.7.2020. године

667

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 6. став (3) Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
- други пречишћени текст („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 10/20), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 8.7.2020.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

о проширеном обиму права из области
здравствене заштите бранилаца и
чланова њихових породица
ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овом одлуком утврђује се проширени обим права из
области здравствене заштите бранилаца и чланова њихових
породице и услови за остваривања тих права.
Члан 2.
(Остваривање права)
Права утврђена овом одлуком остварују се у складу са
Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових
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породица - други пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 10/20 - у даљем тексту: Закон),
прописима донесеним на основу Закона и овом одлуком.
ПОГЛАВЉЕ II. ПРАВА
Члан 3.
(Допунска права)
Браниоци и чланови њихових породица као допунска
остварују следећа права из области здравствене заштите:
а) здравствену заштиту,
б) ортотско-протетска и друга помагала,
ц) обезбјеђење хигијенско-санитетског материјала и
лијекова,
д) право на лијечење,
е) приоритет у коришћењу услуга здравствених установа,
ф) бањско и климатско лијечење (медицинска
рехабилитација) и
г) надокнаду трошкова превоза ради лијечења.
Члан 4.
(Обим допунских права)
(1) Обим права из члана 3. тачке б) и ц) ове одлуке
утврђује се у Јединственој листи ортотско-протетских и
других помагала, ендопротеза, стоматолошко-протетских
и ортодонских помагала и санитарних справа на која ратни
војни инвалид има право у медицински индицираном случају
(Листа 1.) и Јединственој листи помагала и санитарних справа
на које ратни војни инвалид-лице са параплегијом, ратни војни
инвалид са утврђеним процентом инвалидитета у висини 100%
II групе, 90% III групе и 80% IV групе војног инвалидитета, а
којем је према федералном закону утврђено право на његу и
помоћ другог (Листа 2.), које су саставни дио ове одлуке.
(2) Помагала са Листе 1. и Листе 2. која се обезбјеђују
ратним војним инвалидима морају испуњавати услове утврђене
Правилником о медицинским средствима („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број: 4/10) и бити уписана у регистар
медицинских средстава Агенције за лијекове и медицинска
средства Босне и Херцеговине.
(3) Финансијско учешће Министарства за борачка
питања Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство) у
набавци помагала из ове одлуке утврђује се посебним актом
који доноси Влада Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада
Кантона), на приједлог Министарства.
Члан 5.
(Корисници здравствене заштите)
Лица из члана 4. и члана 6. став (1) Закона остварују
право на здравствену заштиту у складу са Законом и овом
одлуком, уколико не могу остварити статус осигураног лица по
прописима из области здравственог осигурања.
Члан 6.
(Обим здравствене заштите)
Лица из члана 5. ове одлуке имају право на здравствену
заштиту која се проводи као:
а) примарна,
б) специјалистичко-консултативна и
ц) болничка.
Члан 7.
(Ортотско-протетска и друга помагала)
(1) Ратни војни инвалид коме је због оштећења организма,
као непосредне посљедице задобијене ране, повреде,
болести или погоршања болести, проузрокована ампутација
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екстремитета или тешко оштећење функције екстремитета, као
и због губитка вида на оба ока или енуклеације једног ока, има
право на одговарајуће ортотско-протетско и друго помагало,
које служи за функционалну и естетску замјену изгубљеног
дијела тијела.
(2) Лице из става (1) овог члана, има право на финансијско
учешће Министарства у набавци одговарајућег ортотскопротетског или другог помагала, ендопротезе, помоћне и
санитарне справе (у даљем тексту: помагало) одређеног овом
одлуком, у висини коју утврди Влада Кантона, актом из члана
4. став (3) ове одлуке.
(3) Ратни војни инвалид који захтијева да му се додијели
помагало другог облика и квалитете сам сноси разлику у
цијени између стандардног помагала и одговарајућег помагала
за које се опредијелио по властитом избору.
(4) Право из става (1) овог члана ратни војни инвалид
остварује поред права утврђених по основу обавезног
здравственог осигурања.
(5) Потребу набавке помагала утврђених у члановима 10.,
11., 12., 13., 15., 16., 28. тачке ц) и е) и 30. ове одлуке утврђује
овлашћени доктор.
(6) Овлашћење, у смислу става (5) овог члана, даје
министар за борачка питања Тузланског кантона (у даљем
тексту: министар), уз претходно прибављено мишљење
Министарства здравства Тузланског кантона.
Члан 8.
(Набавка помагала)
(1) Набавка ортотско-протетског или другог помагала
из члана 7. ове одлуке, врши се код правног/физичког лица
које је регистровано за дјелатност израде односно продају
помагала.
(2) Ратни војни инвалид има право закључити уговор
са лицем из става (1) овог члана, којим се утврђује начин и
рокови израде, пробе и испоруке помагала, гарантни рокови
за употребу помагала, обавезе правног/физичког лица које
израђује помагала у случају квара или неупотребљивости
помагала до истека гарантног рока и друга узајамна права и
обавезе уговорних страна.
Члан 9.
(Услов за набавку помагала)
(1) Ратни војни инвалид има право на набавку свих
помагала утврђених овом одлуком под условом да су
иста неопходна због оштећења организма као непосредне
посљедице задобијене ране, повреде, болести или погоршања
болести, а што се доказује налазом и мишљењем надлежне
љекарске комисије на основу којег је именовани стекао статус
ратног војног инвалида из медицинске установе са којом
Министарство има закључен уговор.
(2) Посебним прописом Министарства утврдиће се
услови, критерији и поступак за остваривање права из члана
7. става (1) ове одлуке.
Члан 10.
(Протезе)
(1) Ратни војни инвалид коме недостаје дио или цијели
доњи или горњи екстремитет има право на одговарајућу
протезу.
(2) Протеза служи за функционалну и естетску
замјену изгубљених дијелова екстремитета проузрокованих
ампутацијом екстремитета или тешким оштећењем функције
екстремитета.
(3) Ратни војни инвалид остварује право на протезу под
условом да му је иста потребна ради омогућавања ослонца,
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спречавања наступања деформитета, кориговања постојећег
деформитета и контролисања невољних покрета, а наведена
протеза у тим случајевима може значајно побољшати
функционалну способност за свакодневне активности и
рад, односно омогућити несметано коришћење преосталих
функционалних дијелова тијела и органа ради умањења ефекта
баријера у нормалном функционисању.
Члан 11.
(Врсте наставака уз протезу)
(1) Уз протезу за горњи екстремитет ратни војни инвалид
има право на одговарајућу функционалну куку или вјештачку
шаку, као терминални наставак исте.
(2) Уз протезу за горњи или доњи екстремитет, ратни
војни инвалид има право на естетску рукавицу, односно
навлаку (чарапу) за батаљак, од материјала који одговара
техничко-медицинским условима (вуна, памук, синтетичко
влакно или силикон).
Члан 12.
(Ортопедске ципеле и улошци)
(1) Ратни војни инвалид има право на одговарајуће
ортопедске ципеле, код којег је:
а) потребно ортопедско помагало у споју са ципелом,
б) потребно вјештачко стопало или дио стопала,
ц) наступио деформитет који ремети функционалну
активност,
д) одсјечен дио ножја или доножја, а ратни војни инвалид
не носи ортопедско средство и
е) потребна корекција дужине екстремитета више од 2,5
цм.
(2) Ортопедске ципеле се израђују у облику који је
прилагођен облику стопала када је оптерећено.
(3) Уз протезу за доњи екстремитет ратни војни инвалид
има право на одговарајуће ципеле.
(4) Ратни војни инвалид има право на одговарајуће
ортопедске улошке ако се са истим омогућава или побољшава
кретање (стајање и ход).
Члан 13.
(Инвалидска колица)
(1) Право на колица на механички погон има ратни
војни инвалид:
а) којем су ампутиране обје ноге изнад кољена,
б) којем су ампутиране обје ноге испод кољена, када
је протетисање немогуће или је контраиндиковано из
медицинских разлога,
ц) којем је ампутирана једна нога, а због прогресивног
обољења и предвиђања погоршања стања друге ноге не
може се омогућити ход и извршити протетисање,
д) који има комплетну узетост доњих екстремитета или
ако и поред протеза већи дио времена проводи у колицима и
е) који има комплетну истострану одузетост руке
и ноге, а оспособљавање за стајање није индицирано из
других медицинских разлога.
(2) У случају из става (1) овог члана ратни војни
инвалид има право на собни или пољски тип инвалидских
колица.
(3) Ратни војни инвалид са параплегијом има право на
активна колица по мјери.
(4) Изузетно, ратни војни инвалид - лице са
квадриплегијом, има право на инвалидска колица на
електрични погон, у складу са чланом 7. ставом (5) ове
одлуке.
(5) Право на инвалидска колица из става (1) овог члана
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има и дијете шехида-погинулог браниоца, под условом
да је неспособност наступила прије навршене 15. године
живота, односно 25. године живота, уколико се налази на
редовном школовању, а што се доказује налазом, оцјеном
и мишљењем надлежне комисије овлашћене медицинске
установе, са којом Министарство има закључен уговор.
Члан 14.
(Обавеза враћања помагала)
(1) Ратни војни инвалид, обавезан је вратити помагало
из члана 13. ове одлуке Министарству након истека рока
коришћења, односно моментом преузимања новог помагала.
(2) Обавеза враћања помагала из става (1) овог члана
Министарству постоји и када из било којег разлога престане
потреба за коришћењем помагала од стране ратног војног
инвалида.
(3) Изузетно, лице које се стара о ратном војном инвалиду
обавезно је вратити помагало у року од 30 дана од дана
престанка употребе, односно потребе за коришћењем истог.
(4) Ратни војни инвалид, који је пропустио поступити у
складу са ставом (1) овог члана, не може остварити право на
ново истоврсно помагало.
Члан 15.
(Ортозе)
Ратни војни инвалид има право на ортозу и мидер, под
условом да код истог постоји:
а) стечена деформација кичменог стуба и
б) промјене на кичменом стубу које су посљедица ране,
повреде, озљеде, болести или погоршања болести.
Члан 16.
(Штака/штап)
Ратни војни инвалид има право на штаку или штап ако
се тим помагалом омогућава или побољшава кретање (стајање
и ход).
Члан 17.
(Очна помагала-протезе)
(1) Ратни војни инвалид има право на очну протезу за
једно или оба ока, због губитка вида на оба ока или енуклеације
једног ока, и то:
а) пуна - у случају анофталмуса и
б) љуспаста - у случају дјелимичног одстрањења или
атрофије очне јабучице.
(2) Ратни војни инвалид има право на орбиталну протезу
у случају када поред недостатка очне јабучице постоји и
унакажење спољашњег дијела ока.
(3) Ратни војни инвалид има право на очну протезу по
мјери, уколико стандардни облик и величина очне протезе не
одговара облику или величини.
Члан 18.
(Наочале)
(1) Ратни војни инвалид има право на наочале са тамним
стаклима од пластичне масе и штап за слијепа лица, код којег
је наступио губитак вида на оба ока.
(2) Ратни војни инвалид има право на наочале са
корекционим стаклима, ради корекције оштрине вида, на
даљину и/или близину.
(3) Ратни војни инвалид, који из медицинских разлога не
може користити корекциона стакла, има право на контактна
сочива.
Члан 19.
(Помагала за слијепа лица)
(1) Ратни војни инвалид, коме је проузрокован губитак
вида на оба ока или енуклеације једног ока и губитка вида
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на другом оку, поред помагала утврђених овом одлуком,
има право и на друга одговарајућа помагала за побољшање
квалитета живота, и то: Брајев ручни сат или звучни дигитални
сат неопходан за временску оријентацију, MPZ CD player који
служи за слушање књига из библиотеке за слијепе, звучни
топломјер и звучни мјерач крвног притиска.
(2) Лице из става (1) овог члана има право и на набавку
рачунара са одговарајућим говорним програмом, у складу са
посебним прописом Министарства.
Члан 20.
(Слушно помагало)
(1) Ратни војни инвалид код којег укупан губитак слуха
по ФС износи више од 39,5% има право на слушно помагало.
(2) Право на помагало из става (1) овог члана остварује
се на основу налаза специјалисте из члана 29. ове одлуке
који има могућност да, аудиолошким испитивањем као
и стручним тестирањем карактеристика амплификатора,
одреди рехабилитациони ефекат, обезбиједи рехабилитациони
поступак и на основу тога утврди потребу за коришћење
помагала одређених електроакустичних карактеристика, које
ће најбоље одговарати у датом случају оштећења слуха.
Члан 21.
(Помагало за омогућавање гласног говора)
Ратни војни инвалид који је трајно изгубио моћ
говора има право на помагала за омогућавање гласног
говора, и то: електроларингс (вјештачки гркљан на основу
електричног вибратора-мегафон) или говорну протезу, ако
се тестирањем утврди да се помоћу таквог помагала може
постићи задовољавајући рехабилитациони ефекат, а учење
езофагеалног говора није дало задовољавајући резултат.
Члан 22.
(Рок помагала за омогућавање гласног говора)
(1) Ратни војни инвалид има право на стандардни
тип помагала за омогућавање гласног говора, у роковима
прописаним у Листи 1. у тачки 21.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, ратни војни инвалид
којем је неопходно помагало за омогућавање гласног говора електроларингс, има право на помагало у року прописаном у
Листи 1. у тачки 22. ако је губитак говора посљедица рањавања
и повређивања.
Члан 23.
(Стоматолошко-протетско и ортодонско помагало)
(1) Ратни војни инвалид има право на набавку
стоматолошко-протетског помагала под условом да се
помоћу таквог помагала може постићи задовољавајући
рехабилитациони ефекат.
(2) Ратни војни инвалид има право на: парцијалне зубне
протезе, тоталне зубне протезе, покретни апарат за једну
вилицу, покретни апарат за обје вилице у блоку или фиксни
ортодонски апарат.
(3) Набавка помагала из става (2) овог члана врши се
код правног лица регистрованог за израду помагала, осим у
случају када је израда помагала неизводива.
Члан 24.
(Ендопротезе)
Ратни војни инвалид има право на тоталну протезу за
кук, кољено, раме и лакат, код којег је неопходна уградња
истог у случају артрозе зглоба, реуматоидног артритиса,
посттрауматских стања и аномалија зглоба.
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Члан 25.
(Васкуларна протеза)
Ратни војни инвалид има право на васкуларну протезу за
крвне судове којем је, након клиничког испитивања, утврђена
потреба за уградњом.
Члан 26.
(Интраокуларно сочиво)
Ратни војни инвалид има право на интраокуларно
сочиво и имплантациони материјал - хеалон, у случају када је
неопходно одстрањење природног интраокуларног сочива због
ране, повреде, озљеде, болести или погоршања болести.
Члан 27.
(Пуденс-систем и имплантат за кичму)
(1) Ратни војни инвалид има право на пуденс-систем
којем је усљед ране, повреде, озљеде, болести или погоршања
болести дошло до појачаног стварања liquora и до трајног
повећања интракраниалног притиска.
(2) Ратни војни инвалид има право на имплантат за кичму
у случајевима када је уградња истог неопходна због болести
или повреде кичменог стуба.
Члан 28.
(Остала помагала)
(1) Ратни војни инвалид има право на остала помагала:
а) ендотрахеална канила, којима је извршена трахеотомиа,
б) кесе за урин са подлогом, код којих се пражњење
мокраћне бешике, након оперативног захвата, врши преко
вјештачког отвора на трбушном зиду (урино стома),
ц) урин кесе уз ногу, код којих се савременим методама
лијечења не може регулисати вољно пражњење мокраћне
бешике,
д) кесе за жуч или измет са подлогом-колопласт, код којих
се пражњење жучи или измета врши преко вјештачког отвора
на трбушном зиду (илеостома, колостома),
е) стални Foley катетер, код којих је пражњење мокраћне
бешике путем слободне дренаже немогуће,
ф) тракице за мјерење шећера у крви и
г) апарат за одређивање нивоа шећера у крви.
(2) Лице из става (1) овог члана, које је инсулин зависно
има право и на набавку тракица за контролу шећера у крви у
количини прописаној у Листи 1., осим лица која су у статусу
пензионера и који одређену количину тракица добијају у
складу са Одлуком о јединственој листи ортопедских и других
помагала („Службене новине Тузланског кантона“, број: 11/19).
Члан 29.
(Специјалиста)
Потребу набавке помагала утврђених у члановима 17.,
18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27. и 28. тачке а), б), д), ф) и г)
ове одлуке утврђује специјалиста јавне здравствене установе
из одговарајуће области медицине.
Члан 30.
(Квартално утврђивање потреба за помагалима)
(1) Потребе за ортотско-протетским и другим помагалима
ратног војног инвалида - лица са параплегијом, ратног војног
инвалида са утврђеним процентом инвалидитета у висини 100%
II групе, 90% III групе и 80% IV групе војног инвалидитета, а
којима је према федералном закону утврђено право на његу и
помоћ другог лица, утврђују се квартално за сваку календарску
годину,
(2) Лица из става (1) овог члана имају право на помагала
и санитарне справе утврђене овом одлуком, у складу са
количинама и роковима утврђеним у Листи 2., изузев у
случајевима када због промјене здравственог стања лица из
става (1) овог члана овлашћени доктор утврди количине веће
од прописаних у Листи 2.
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Члан 31.
(Лијекови, санитетски материјал
и дезинфекциона средства)
Ратни војни инвалид има право на све лијекове,
санитетски материјал и дезинфекциона средства, који су
регистровани у Босни и Херцеговини, а неопходни су за
лијечење рана, повреда, озљеда, болести или погоршања
болести, задобијених у току служења у Оружаним снагама
Босне и Херцеговине.
Члан 32.
(Доктор породичне медицине)
(1) Лијекове, санитетски материјал и дезинфекциона
средства из члана 31. ове одлуке прописује доктор породичне
медицине, уз обавезу прописивања лијекова са кантоналне
Есенцијалне листе лијекова.
(2) Овлашћени доктор из члана 7. став (5) ове одлуке,
за потребе Министарства врши контролу и надзор над
лијековима, санитетским материјалом и дезинфекционим
средствима, прописаним од стране доктора из става (1) овог
члана.
(3) Министарство сноси трошкове плаћања лијекова,
санитетског материјала и дезинфекционих средстава која се
издају на рецепт ратном војном инвалиду.
Члан 33.
(Приоритет у коришћењу услуга
здравствених установа)
(1) Лице из члана 10. Закона има приоритет у коришћењу
здравствених услуга у установама из области здравства на
подручју Кантона/града/општине под условом да свој статус
докаже одговарајућом исказницом.
(2) Здравствене установе из става (1) овог члана обавезне
су истакнути обавијест о приоритету на видним мјестима.
Члан 34.
(Право на лијечење)
Лице из члана 11. Закона, има право на финансијска
средства за помоћ у лијечењу у иностранству и Босни
и Херцеговини, у складу са посебним прописом Владе
Тузланског кантона из члана 11. став (3) Закона.
Члан 35.
(Бањско и климатско лијечење
(медицинска рехабилитација)
Лице из члана 12. Закона, под условима утврђеним
Законом, има право на медицинску рехабилитацију у бањскоклиматском љечилишту (медицинска рехабилитација), у
складу са посебним прописом Министарства из члана 12. став
(4) Закона.
Члан 36.
(Надокнада трошкова превоза ради лијечења)
Лице из члана 41. Закона, има право на накнаду трошкова
превоза ради лијечења у складу са прописом Министарства
из члана 41. став (3) Закона.
ПОГЛАВЉЕ III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
(Престанак важења ранијег прописа)
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о проширеном обиму права из области здравствене заштите
бранилаца и чланова њихових породица - пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/12, 2/15,
13/16 и 17/17).
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Члан 38.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
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Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине Предсједник
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштине Тузланског кантона
Скупштина
Број: 01-02-441-6/20
Тузла, 8.7.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.

I.

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА
ОРТОТСКО-ПРОТЕТСКИХ И ДРУГИХ ПОМАГАЛА, ЕНДОПРОТЕЗА, СТОМАТОЛОШКО-ПРОТЕТСКИХ И
ОРТОДОНСКИХ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИХ СПРАВА НА КОЈА РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД ИМА ПРАВО У
МЕДИЦИНСКИ ИНДИЦИРАНОМ СЛУЧАЈУ (Листа 1.)
Редни
број
1.

2.

3.

Назив ортотско-протетског и другог помагала

Рок коришћења у
мјесецима

Протезе за горње екстремитете
а) шака

48

б) подлакатна

48

ц) дезартикулација лакта

48

д) надлакатна

48

е) еxартикулација раменог зглоба

48

ф) естетска рукавица

12

Протезе за доње екстремитете
а) дјелимична ампутација стопала

36

б) протеза стопала

36

ц) поткољена

36

д) дезартикулација кољеног зглоба

36

е) наткољена

36

ф) еxартикулација зглоба кука

36

г) кожна парцијална протеза (једнострана или обострана са одговарајућом
ципелом)

12

Стандардне ципеле уз протезу

12

Навлаке
4.

а) навлака за батаљак (36 комада)

12

б) иликонска навлака (1 комад)

12

Апарати за горње екстремитете
5.

а) ортоза за шаку са механичком функцијом

48

б) радиалис апарат од пластичне масе

48

ц) дводјелна ортоза за руку са механизмом флексије и екстензије

48

Апарати за доње екстремитете

6.

а) Peroneus апарат – једнодјелни од пластике

48

б) Peroneus апарат - дводјелни са шинама у споју са обућом,

48

ц) ортоза за кољено (пластична са зглобом)

48

д) ортоза за кољено у споју са ципелом (корективна)

48

е) ортоза за наткољеницу и кољено у споју са ципелом (Hessingov апарат)

48
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Ортопедске ципеле
а) по гипсаном моделу (једнострано или обострано)

12

б) са повишењем

12

ц) по гипсаном моделу (једнострана или обострана) са повишењем

12

8.

Ортопедски улошци

6

9.

Инвалидска колица на механички погон

48

10.

Активна колица по мјери за кориснике са параплегијом

48

7.

Ортозе (мидер и корзети)

11.

а) ортоза за вратну кичму

36

б) мидер платнени са металним или пластичним појачањем

36

ц) ортоза за труп за деформацију или растерећење кичме (пластична или
кожна са металним костуром)

36

д) ортоза за грудну кичму

36

е) троупорична ортоза - ортоза за грудну кичму

36

Штака са 10 пари гума
12.

а) подлакатне - металне

48

б) подпазушне - дрвене

48

13.

Штап са 3 гуме

48

14.

Очне протезе (стаклене или пластичне)

36

15.

Наочале са тамним стаклима за слијепа лица

16.

Штап за слијепа лица

трајно
12

Стакла
17.

а) корекциона стакла

30

б) фотоосјетљива стакла

30

18.

Стандардни целулоидни армирани оквири за наочале

30

19.

Контактна сочива

60

20.

Апарат за појачање слуха

48

Апарат за омогућавање гласног говора
21.

22.

а) електроларингс

трајно

б) говорна протеза

12

Апарат за омогућавање гласног говора за лица из члана 22. став (2) Одлуке
- електроларингс

60

Ендопротезе

23.

а) тотална протеза за кук, кољено, раме или лакат

трајно

б) васкуларна протеза за крвне судове

трајно

ц) интраокуларно сочиво

трајно

д) имплементациони материјал – хеалон

трајно

е) Пуденс систем

трајно

ф) имплантати за кичму

трајно

24.

Ендотрахеална канила (4 комада)

25.

Кесе за урин са подлогом (до 10 комада)

мјесечно

26.

Урин кесе уз ногу а 750 мл (10 комада)

мјесечно

24
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27.

Кесе за жуч или измет са подлогом-колопласт (30 комада)

мјесечно

28.

Стални Foley катетер (3 комада)

мјесечно

29.

Тракице за мјерење шећера у крви за РВИ (30 ком.)

мјесечно

30.

Апарат за одређивање нивоа шећера у крви за РВИ

трајно

31.

Брајев ручни сат или звучни дигитални сат неопходан за временску
оријентацију

60

32.

МП3 ЦД плаyер који служи за слушање књига из библиотеке за слијепе

60

33.

Звучни топломјер

60

34.

Звучни мјерач крвног притиска

60

35.

Рачунар са одговарајућим говорним програмом

60

Стоматолошко-протетска и ортодонска помагала

36.

а) парцијална зубна протеза

60

б) тотална зубна протеза

60

ц) покретни апарат за једну вилицу

трајно

д) покретни апарат за обје вилице у блоку

трајно

е) фиксни ортодонски апарат

трајно

37.

Силиконски лајнер*

18

38.

Бравица

18

39.

Падобран

4

40.

Ревизиона ендопротеза

120

*Силиконски лајнер се може одобрити након једне године коришћења протезе.

II.

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА
ПОМАГАЛА И САНИТАРНИХ СПРАВА НА КОЈЕ ИМА ПРАВО РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД – ЛИЦЕ СА
ПАРАПЛЕГИЈОМ, РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД СА УТВРЂЕНИМ ПРОЦЕНТОМ ИНВАЛИДИТЕТА У ВИСИНИ
100% II. ГРУПЕ, 90% III. ГРУПЕ И 80% IV. ГРУПЕ ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА, А КОЈЕМ ЈЕ ПРЕМА
ФЕДЕРАЛНОМ ЗАКОНУ УТВРЂЕНО ПРАВО НА ЊЕГУ И ПОМОЋ ДРУГОГ ЛИЦА (Листа 2.)
Редни
број
1.

Количина у комадима
за мјесец до

Рок
трајања

Уринарни кондом стандардни вел. Фи 26, 28, 30, 36

45

мјесечно

Назив помагала

2.

Уринарни кондом самољепљиви - 100% силиконски вел. Фи 26, 28, 30, 36

45

мјесечно

3.

Љепило антиалергијско (туба 28г)

1

мјесечно

4.

Двољепљива трака

45

мјесечно

5.

Preventox марамице

50

мјесечно

6.

Врећице за урин уз ногу - дневне (0,7л - 1,3 л)

30

мјесечно

7.

Врећице за урин са испустом - ноћне 2 л

30

мјесечно

8.

Гумене траке за врећицу

3

мјесечно

9.

Еластичне траке за врећицу

2

мјесечно

10.

Катетери за интермитентну катеритизацију – safety cat CH 12, 14, 16

90

мјесечно

11.

Foley катетер силиконизовани

4

мјесечно

12.

Foley катетер 100% силиконски

4

мјесечно

13.

Instillagel 6 мл (шприца)

13

мјесечно
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14.

Пелене дневне за мушкарце

60

мјесечно

15.

Пелене дневне за жене

60

мјесечно

16.

Пелене ноћне за мушкарце

45

мјесечно

17.

Пелене ноћне за жене

25

мјесечно

18.

Стерилна газа за декубитус (Епидерм, Алгидерм)

по потреби

мјесечно

19.

Стерилна газа 10x10 (неткана)

30

мјесечно

20.

Подлога за кревет једнократна 90x60

30

мјесечно

21.

Изотични гел 9% NaCl 15гр (туба)

по потреби

мјесечно

22.

Хипертонични гел 20% НаЦл 15гр (туба)

по потреби

мјесечно

23.

Антидекубитални јастук са ваздушним коморицама

1

2 године

24.

Антидекутабилни мадрац (секција) са ваздушним коморицама

1

4 године

25.

Антидекубитална спужва - неопрен систем

1

4 година

26.

Посуда за мокрење (пластична)

1

4 година

27.

Посуда за столицу (пластична)

1

4 година

28.

Наставци за WC шољу и преносиви наставци од полиуретана

1

4 година

29.

Наставак за WC шољу фиксни

1

4 година

30.

Стерилне рукавице

60 пари

мјесечно

31.

Нестерилне рукавице

30 пари

мјесечно

668

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 20а. став. 4. Закона о раду
(“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 26/16 и 89/18), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2020.
године, д о н о с и

УРЕДБУ

о допуни Уредбе о поступку пријема у радни однос
у јавном сектору у Тузланском кантону
Члан 1.
У Уредби о поступку пријема у радни однос у јавном
сектору у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/19 и 4/20) у члану 5. на крају текста у тачки
ц) тачка се замјењује зарезом, те се додаје нова тачка д), која
гласи:
„д) пријема у радни однос у јавним здравственим
установама по основу конкурса за избор кандидата за
специјализације у складу са посебним прописима.“
Члан 2.
(Окончање покренутих поступака)
Поступци пријема у радни однос који су започети прије
ступања на снагу ове уредбе, окончаће се по процедури по
којој су и започети.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-02-12745/20
Тузла, 29.06.2020. године

669

На основу члана 46. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица - други пречишћени
текст („Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/20),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
07.07.2020. године, доноси

УРЕДБУ
О НОВЧАНОЈ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНОЈ НАКНАДИ
Члан 1.
(Предмет уредбе)
Овом уредбом утврђују се услови, начин и поступак
остваривања права на новчану егзистенцијалну накнаду
за демобилисаног браниоца који је остварио права на
подручју Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон), као и
демобилисаног браниоца повратника у Републику Српску.

Члан 3.
(Усклађивање правилника о раду или
других интерних аката послодавца)
Послодавци из члана 1. Уредбе су дужни, најкасније у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, ускладити
правилнике о раду или друге интерне акте којима је уређена
процедура пријема у радни однос са одредбама ове уредбе.

Члан 2.
(Појмови коришћени у уредби)
Новчана егзистенцијална накнада у смислу ове уредбе
је мјесечна новчана накнада коју Министарство за борачка
питања Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство)
одобрава и исплаћује демобилисаном браниоцу у сврху
побољшања његовог материјалног положаја, односно
социјално-економске ситуације у којој се налази.

Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Члан 3.
(Корисници права)
(1) Право на додјелу новчане егзистенцијалне накнаде по
овој уредби може остварити демобилисани бранилац.
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(2) Демобилисани бранилац је лице које је утврђено
одредбом члана 2. Закона о правима демобилисаних бранилаца
и чланова њихових породица („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, број: 54/19, у даљем тексту: Федерални
закон).
Члан 4.
(Равноправност сполова)
Све именице које се односе на демобилисаног браниоца
употријебљене у овој уредби само у мушком роду, односе се
на оба спола.
Члан 5.
(Обезбјеђивање средстава за провођење уредбе)
(1) Финансијска средства за провођење права из ове
уредбе обезбјеђују се у Буџету Тузланског кантона (у даљем
тексту: Буџет Кантона), на позицији Министарства, у складу
са програмом који доноси Влада Тузланског кантона (у даљем
тексту: Влада Кантона), на приједлог Министарства за сваку
буџетску годину и у складу са ликвидношћу Буџета Кантона.
(2) Министарство води евиденцију о извршеним
исплатама и о томе квартално извјештава Владу Кантона.
Члан 6.
(Висина накнаде)
(1) Износ новчане егзистенцијалне накнаде утврђује
се множењем основице по мјесецу проведеном у Оружаним
снагама и коефицијента за обрачун који доноси Влада Кантона.
(2) Коефицијент за обрачун из става (1) овог члана Влада
Кантона утврђује мјесечно својом одлуком.
Члан 7.
(Услови)
(1) Демобилисани бранилац има право на накнаду
уколико кумулативно испуњава следеће услове:
a) да је млађи од 57 година живота,
б) да је био припадник Оружаних снага најмање 12
мјесеци у периоду од 18.09.1991. године до 23.12.1995.године,
ц) да је пријављен као незапослено лице код надлежне ЈУ
Службе за запошљавање најмање 12 мјесеци прије подношења
захтјева за остваривање права,
д) да остварује права на подручју Кантона и
e) да остварује мјесечне приходе по члану домаћинства
у износу мањем од 50% минималне пензије исплаћене
у Федерацији Босне и Херцеговине за мјесец децембар
претходне године.
(2) Период од 15 и више од 15 дана ратног стажа, се рачуна
као пуни мјесец проведен у Оружаним снагама у смислу става
(1) тачка б) овог члана.
(3) У период проведен на евиденцији незапосленог
лица из одредбе става (1) тачка ц) овог члана, незапосленом
демобилисаном браниоцу, повратнику у Републику Српску,
који је по основу Закона о измјенама и допунама Закона
о посредовању у запошљавању и правима за вријеме
незапослености („Службени гласник Републике Српске“,
број: 94/19) 01.01.2020. године брисан са евиденције надлежне
службе за запошљавање Републике Српске и који се у року
од једног мјесеца поновно пријавио надлежном бироу за
незапослена лица, биће урачунат и период између брисања и
поновног пријављивања на евиденцију.
(4) У приход заједничког домаћинства, у смислу одредбе
става (1) тачка е) овог члана, не улазе: новчана егзистенцијална
накнада остварена по Федералном закону или овој Уредби,
додатак на дјецу, стипендије, кредити ученика и студената,
алиментација и једнократне помоћи.

Број 11 - Странa 1063

(5) Заједничко домаћинство у смислу ове уредбе
је економска заједница једне или више породица у којој
заједнички стичу и троше новчана и друга материјална
средства стечена радом.
Члан 8.
(Подношење захтјева)
(1) Захтјев за остваривање права на новчану егзистенцијалну
накнаду (у даљем тексту: захтјев) подноси се градској/
општинској служби надлежној за послове борачко - инвалидске
заштите (у даљем тексту: Служба) у граду/општини према
мјесту пребивалишта подносиоца захтјева која рјешава у
првом степену.
(2) Захтјев се рјешава у управном поступку у којем се
према стању списа и на основу достављених доказа утврђује
стварно чињенично стање и испуњавање услова за признавање
права у моменту подношења захтјева за остваривање права, те
у складу са тим доноси управни акт.
Члан 9.
(Потребна документација за остваривање права)
(1) У циљу доказивања релевантних чињеница ради
остваривања права уз образац захтјева за признавање права
на новчану егзистенцијалну накнаду, подносилац захтјева
неопходно је да достави следећу документацију;
1. извод из матичне књиге рођених подносиоца захтјева,
2. увјерење о кретању да подносилац захтјева има пријављено
пребивалиште/боравиште на подручју Кантона,
3. увјерење да је подносилац захтјева био припадник
Оружаних снага, издат од стране надлежног федералног органа
за питања евиденција из области војне обавезе (увјерење
ВФМБ-3а),
4. увјерење ЈУ “Служба за запошљавање” да се подносилац
захтјева налази на евиденцији незапослених лица најмање 12
мјесеци у континуитету прије подношења захтјева,
5. увјерење ЈУ “Служба за запошљавање” да подносилац
захтјева не прима новчану накнаду за вријеме незапослености,
6. увјерење из порезне управе да подносилац захтјева
не обавља самосталну дјелатност властитим радом и да
нема других прихода на основу издавања у закуп пословних
или стамбених простора и сл. или уколико има прихода, да
укупан мјесечни приход по члану домаћинства не прелази
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године,
7. увјерење надлежне службе МИО/ПИО да није корисник
пензије, или, уколико јесте, да мјесечни износ не прелази
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године,
8. изјава овјерена пред надлежним органом да подносилац
захтјева није корисник иностране пензије,
9. изјава овјерене пред надлежним органом да подносилац
не остварује редовне или ванредне приходе,
10. увјерење надлежне градске/општинске службе
за социјалну заштиту и Службе да подносилац захтјева
није корисник сталних мјесечних примања, или, уколико
јесте, да износ тих примања не прелази мјесечно износ од
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године по члану
домаћинства и
11. потврда банке са бројем текућег рачуна подносиоца
захтјева или копија текућег рачуна подносиоца захтјева.
(2) Приложена документација треба бити оригинал или
овјерена копија не старија од 60 дана, изузев за доказ из тачке
1. (родни лист) уколико је исти трајног карактера.
(3) Образац захтјева из става (1) овог члана саставни је
дио ове уредбе.
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Члан 10.
(Поступак доношења првостепеног рјешења)
(1) Надлежна Служба је дужна провести управни
поступак и донијети рјешење којим признаје или одбија захтјев
за признавање права на новчану егзистенцијалну накнаду у
складу са одредбама Закона о управном поступку (“Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 2/98 и 48/99).
(2) Диспозитив рјешења Службе којим се признаје
право на новчану егзистенцијалну накнаду треба обавезно да
садржи: назнаку са датумом почетка као и датум престанка
права на новчану егзистенцијалну накнаду, обавезу странке
да је у случају настанка промјене која утиче на коришћење
права дужна поступити у смислу члана 51. став (2) Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
(други пречишћен текст, у даљњем тексту: Закон) и указати
на посљедицу таквог непоступања у смислу члана 57. став
(1) Закона, назнаку да рјешење подлијеже управном надзору
Министарства с тим да надзор одлаже извршење рјешења, као
и да ће се исплате по рјешењу вршити из средстава Буџета
Кантона.
(3) Право на новчану егзистенцијалну накнаду припада
од првог дана наредног мјесеца од дана подношења захтјева.
(4) Образложење рјешења треба обавезно да садржи:
датум подношења захтјева за остваривање права на новчану
егзистенцијалну накнаду, доказ да је подносилац захтјева
био припадник Оружаних снага са наведеним периодом
припадности, те чињенице везано за непостојање околности
из члана 36. Закона о правима бранилаца и чланова
њихових породица (“Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 и 90/17), као и
све остале доказе са назначеним бројем, датумом и називом
органа који је издао акт на основу којих се утврђује стварно
чињенично стање и испуњавање услова за признавање права.
(5) Право на новчану егзистенцијалну накнаду може
престати и раније уколико наступе околности из члана 15. ове
уредбе које утичу на престанак права.
Члан 11.
(Управни надзор)
(1) Надлежна Служба је дужна након доношења
првостепеног рјешења исто уручити подносиоцу захтјева,
у складу са одредбама Закона о управном поступку, те
након истека рока за жалбу, по правоснажности рјешења,
три примјерка рјешења о признавању права доставити
Министарству, ради провођења поступка надзора.
(2) У поступку управног надзора Министарство може
дати сагласност на првостепено рјешење, уколико оцијени да
је исто законито и правилно донесено или може поништити и
вратити на поновно рјешавање првостепеном органу или само
другачије ријешити управну ствар, ако оцијени да рјешење
садржи формално-правне недостатке.
(3) Рјешење којим се захтјев подносиоца одбија и рјешење
против којег је изјављена жалба не подлијежу надзору.
Члан 12.
(Поступак по жалбама)
(1) По жалби изјављеној на првостепено рјешење рјешава
Министарство.
(2) Надлежна Служба је дужна првостепено рјешење на
које је изјављена жалба заједно са списом предмета у року од
три дана доставити Министарству, као другостепеном органу
на надлежно поступање.
(3) Жалба на првостепено рјешење подноси се Служби у
року од 15 дана од дана пријема рјешења.
(4) Уколико Министарство одлучи у меритуму у

Уторак, 28. 07. 2020. год.

конкретној управној ствари, сматра се да је над тим рјешењем
проведен поступак надзора.
(5) Против другостепеног рјешења није допуштена
жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним
кантоналним судом.
(6) Управни надзор и жалба одлажу извршење рјешења.
Члан 13.
(Поступак у случају навршавања
57 година живота)
У случају када демобилисани бранилац коме је признато
право на егзистенцијалну новчану накнаду наврши 57 година
живота, првостепени орган доноси рјешење о престанку права
на егзинстенцијалну накнаду по овој уредби, са посљедњим
даном мјесеца у којем је демобилисани бранилац навршио 57
година живота.
Члан 14.
(Поступак у случају остваривања права
на пензију или остваривања других прихода)
(1) У случајевима када демобилисани бранилац
након извршеног управног надзора првостепеног рјешења
о признавању права на новчану егзистенцијалну накнаду
или по правоснажности рјешења донесеног по жалби на
првостепено рјешење, оствари право на пензију у висини већој
од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за децембар претходне године или оствари право
на нижи износ пензије али наведени приход узет у обзир са
другим мјесечним приходима прелази дозвољене мјесечне
приходе, првостепени орган доноси рјешење о престанку
права са последњим даном мјесеца доношења рјешења о
признавању права на пензију.
(2) Уколико је последњи дан мјесеца у којем је донесено
рјешење о признавању права на пензију већ истекао у односу
на датум доношења рјешења о престанку права на новчану
егзистенцијалну накнаду у смислу претходног става овог
члана (странка не пријави насталу промјену до истека мјесеца
у којем је донесено рјешење о признавању права на пензију
или Служба не дође до таквог сазнања на други начин у овом
року), Служба је обавезна поступити у складу са чланом 57.
став (1) Закона, односно утврдити обавезу поврата неосновано
исплаћених средстава.
Члан 15.
(Престанак права)
(1) Право на новчану егзистенцијалну накнаду кориснику
права престаје:
a) смрћу корисника,
б) испуњењем доби од 57 година живота,
ц) заснивањем радног односа,
д) промјеном пребивалишта,
e) остваривањем права на пензију у износу већем од
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године и
ф) остваривањем мјесечних прихода по члану домаћинства
у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у
Федерацији Босне и Херцеговине за мјесец децембар претходне
године.
(2) Корисник права, односно члан заједничког домаћинства
умрлог корисника права, дужан је у року од 15 дана од дана
настанка промјене пријавити првостепеном органу сваку
промјену која утиче на престанак права.
(3) Корисник права коме је исплаћено новчано примање
према овој Уредби на које није имало право, дужно је вратити
примљени износ, на начин и под условима прописаним чланом
57. Закона.
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(4)Уколико је неправилна исплата настала као посљедица
грешке органа који је водио поступак, исти орган је дужан
надокнадити неправилно исплаћена средства.
(5) Право на новчану егзистенцијалну накнаду не може
се пренијети на друго лице.
(6) Првостепени орган ће по службеној дужности, на
основу достављене пријаве или сазнања на други начин о
основу за престанак права, донијети рјешење о престанку
права и исто доставити кориснику права, односно члану
заједничког домаћинства и Министарству.
(7) Рјешење о престанку права не подлијеже надзору.
(8) За мјесец у којем је наступио основ за престанак права,
биће извршен обрачун и исплата новчане егзистенцијалне
накнаде.
Члан 16.
(Достављање на исплату)
(1) Обрачун и исплата накнаде ће се вршити путем
апликације ИСВДВ.
(2) Надлежна Служба је дужна након доношења рјешења,
односно рјешења којим је позитивно ријешено у жалбеном
поступку или управном спору, унијети основне податке
који су неопходни за исплату у ИСВДВ систем, скенирати
рјешење и исто прогласити извршним у ИСВДВ систему како
би корисник могао остварити накнаду која му припада по
рјешењу уз признавање права од првог дана наредног мјесеца.
(3) Служба ће на мјесечном нивоу покретати обрачун
накнаде, те Министарству достављати захтјев за исплату, а
Министарство ће након прихватања обрачуна давати налоге
за исплату накнаде крајњим корисницима, односно вршити
плаћање директно банкама.
Члан 17.
(Вођење евиденције и контрола корисника права)
(1) Служба води комплетну евиденцију о корисницима
права.
(2) Службе су обавезне по службеној дужности
мјесечно ажурирати податке корисника права на новчану
егзистенцијалну накнаду и погледу свих промјена које утичу на
остваривање права (промјена статуса као: новозапошљавање,
остваривање права на пензију, и сл.).
(3) Службе су дужне вршити контролу корисника права на
новчану егзистенцијалну накнаду крајем сваке текуће године
за следећу годину, од 01.12. до 31.12. текуће буџетске године
без обавезе доношења новог рјешења, изузев када корисник
тог права не испуњава услове за наставак коришћења истог.
(4) Уколико корисник не испуњава тражене услове,
Служба ће донијети рјешење о престанку права.
(5) Праћење реализације права на новчану егзистенцијалну
накнаду вршиће Министарство путем финансијског надзора.
Члан 18.
(Континуитет исплате)
(1) Подносилац захтјева који је корисник права на
новчану егзистенцијалну накнаду, обавезан је у периоду од
01.12. до 31.12. текуће буџетске године градској/општинској
служби доставити ажурирану документацију из члана 9. став
(1) ове уредбе, а у сврху наставка исплате накнаде у наредној
буџетској години.
(2) У случају да корисник права не достави документацију
у року из става (1) овог члана, Служба ће донијети закључак
о обустави исплате накнаде, примјерак којег је обавезна
доставити и Министарству.
Члан 19.
(Поврат средстава)
(1) Корисник коме је исплаћена накнада по овој уредби
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на коју није имао право, дужан је вратити примљени износ,
односно исти дозначити на рачун Буџета Кантона.
(2) За неправилне исплате које су настале као грешка
органа који је водио поступак, неправилно исплаћена средства
надокнадиће орган који је учинио грешку и одговарајући износ
дозначити на рачун Буџета Кантона.
Члан 20.
(Трошкови поступка)
(1) Трошкове поступка у вези са остваривањем права
према овој уредби, сноси орган који води поступак.
(2) У поступку за остваривање права по уредби не плаћа
се такса.
(3) На новчана примања према уредби не плаћају се
порези и доприноси.
Члан 21.
(Евиденција)
(1) Електронску евиденцију о поднесеним захтјевима
и корисницима права по овој уредби воде Служба и
Министарство.
(2) У извршавању својих обавеза из члана 22. ове Уредбе,
Министарство као контролор у смислу одредби Закона о
заштити личних података („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, бр. 49/06, 76/11 и 89/11) врши обраду личних
података неопходних за утврђивање идентитета подносилаца
захтјева за коришћење права по уредби, укључиво јединствени
матични број грађана.
Члан 22.
(Надзор)
Надзор над провођењем ове Уредбе и прописа донесених
на основу ње, те непосредан управни и финансијски надзор
и контролу намјенског трошења средстава намијењених за
остваривање права по Уредби, врши Министарство.
Члан 23.
(Ступање на снагу Уредбе)
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
Број: 02/1- 02 - 13388/20
Тузла, 07.07.2020. године
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____________________________________
(Име, име оца и презиме подносиоца захтјева)
___________________________
(Број личне карте)
______________________________
(Адреса и контакт телефон)

Град/Опћина
Служба надлежна за борачко -инвалидску заштиту
ПРЕДМЕТ: Захтјев за признавање права на новчану
егзистенцијалну накнаду
Обраћам Вам се захтјевом да ми у складу са Законом о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
(други пречишћени текст) („Службене новине Тузланског
кантона“, број:10/20 ) и одредбама Уредбе о новчаној
егзистенцијалној накнади, признате право на новчану
егзистенцијалну накнаду.
Уз захтјев прилажем сљедећу документацију:
1) извод из матичне књиге рођених подносиоца захтјева,
2) увјерење о кретању да подносилац захтјева има
пријављено пребивалиште/боравиште на подручју Кантона,
3) увјерење да је подносилац захтјева био припадник
Оружаних снага, издат од стране надлежног федералног органа
за питања евиденција из области војне обавезе (увјерење
ВФМБ-3а),
4) увјерење ЈУ “Служба за запошљавање” да се
подносилац захтјева налази на евиденцији незапослених особа
најмање 12 мјесеци у континуитету прије подношења захтјева,
5) увјерење ЈУ “Служба за запошљавање” да подносилац
захтјева не прима новчану накнаду за вријеме незапослености,
6) увјерење из порезне управе да подносилац захтјева
не обавља самосталну дјелатност властитим радом и да
нема других прихода на основу издавања у закуп пословних
или стамбених простора и сл. или уколико има прихода, да
укупан мјесечни приход по члану домаћинства не прелази
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године,
7) увјерење надлежне службе МИО/ПИО да није
корисник пензије, или, уколико јесте, да мјесечни износ не
прелази 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији
Босне и Херцеговине за мјесец децембар претходне године,
8) изјава овјерена пред надлежним органом да подносилац
захтјева није корисник иностране пензије,
9) изјава овјерена пред надлежним органом да подносилац
не остварује редовне или ванредне приходе,
10) увјерење надлежне градске/опћинске службе
за социјалну заштиту и Службе да подносилац захтјева
није корисник сталних мјесечних примања, или, уколико
јесте, да износ тих примања не прелази мјесечно износ од
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године по члану
домаћинства и
11) потврда банке са бројем текућег рачуна подносиоца
захтјева или копија текућег рачуна подносиоца захтјева.

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 33. Правилника о начину рада
и функционирању штабова и повјереника цивилне заштите
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 77/06, 5/07 и 32/14),
на приједлог Кантоналног штаба цивилне заштите, Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 02.06.2020.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о стављању ван снаге Одлуке у вези са проглашењем
стања несреће узроковане појавом корона вируса
(CОVID-19) на подручју Федерације Босне и
Херцеговине и опасности од ширења заразне болести на
подручју Тузланског кантона
I
Ставља се ван снаге Одлука Владе Тузланског кантона
у вези са проглашењем стања несреће узроковане појавом
корона вируса (COVID-19) на подручју Федерације Босне
и Херцеговине и опасности од ширења заразне болести
на подручју Тузланског кантона број: 02/1-40-6226/20 од
17.03.2020. године.
II
Кантонални штаб цивилне заштите и Кризни штаб
Министарства здравства Тузланског кантона задужују се да
и даље прате и процјењују ситуацију на подручју Тузланског
кантона и у складу са тим утврђују мјере и активности на
спрјечавању ширења корона вируса.
III
Кантонална управа цивилне заштите задужује се да у
случају потребе стави на располагање снаге и средства служби
заштите и спашавања Тузланског кантона.
IV
Руководиоци кантоналних органа управе и кантоналних
управних организација, те руководиоци општинских/градских
служби за управу, задужују се да у оквиру своје редовне
дјелатности обављају и додатне послове који се односе на
отклањање посљедица насталих дјеловањем природне несреће.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује
се од 31.05.2020. године и биће објављена у „Службеним
новинама Тузланског кантона“.
Ова одлука ће бити објављена путем принтаних и
електронских средстава информисања.

Напомена:
Приложена документација треба бити оригинал или
овјерена копија не старија од 60 дана, изузев за доказ из тачке
1. (родни лист) уколико је исти трајног карактера.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Сходно члану 5. Закона о заштити личних података
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр 40/06,76/11 и
89/11) као носилац горе наведених и достављених података
сагласан сам да Служба и Министарство борачка питања
врше обраду истих у сврху рјешавања по захтјеву, трајно.

Број: 02/1-40-8193-107/20
Тузла, 02.06.2020. године

Мјесто и датум
_________________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
______________________

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 82е. став (2) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2020. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20) и члана 8. став (2)
Закона о субвенцији за ублажавање посљедица узрокованих
стањем несреће („Службене новине Тузланског кантона“, број:
6/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
02.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
I
Као корисници субвенције по основу индиректно
онемогућеног рада усљед наредби штабова цивилне заштите
у смислу члана 8. став (1) тачка (ц) Закона о субвенцији за
ублажавање посљедица узрокованих стањем несреће, одређују
се:
- корисници који нису били у могућности обављати
дјелатност због локације пословног простора у тржним центрима,
- корисници из дјелатности по класификационој дјелатности
- КД 2010:
• 55 - смјештај (осим пословних субјеката који се баве
пружањем смјештаја, а који су Рјешењима Федералног
министарства здравства били одређени као карантин
на подручју Тузланског кантона)
• 79.1 - дјелатност путничких агенција и туроператора.

Број 11 - Странa 1067

домаћих позајмљивања на терет конта 093111 - остала
дугорочна разграничња, на позицију 99999999 - Трезор у
корист конта 591111- нераспоређени вишак прихода и расхода.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија - Служба рачуноводства.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
Број: 02/1-11-11273-1/20
Тузла, 02.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 02.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о прекњижењу

II

I

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“ .

Извршиће се прекњижење обавезе на позицији 16010004
- Отплате домаћих позајмљивања, на основу Уговора о
репрогаму обавеза 2, III stand by аранжмана са ММФ-ом, број:
07/1-11-7871/20 од 10.04.2020. године за текућу ликвидност и
финансијску одрживост, у износу 12.754.000,00 КМ на терет
конта 331111 - зајмови примљени кроз државу, а у корист конта
411211 - примици из задуживања од страних влада.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-11421/20
Тузла, 02.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

II
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 02.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

Извршиће се прекњижење износа 12.754.000,00 КМ на
основу Уговора о репрогаму обавеза 2, III stand by аранжмана
са ММФ-ом, број: 07/1-11-7871/20 од 10.04.2020. године,
на позицији 16010004 - Отплате домаћих позајмљивања на
терет конта 511127 - Примици од иностраног задуживања
и на позицији 99999999 - Трезор у корист конта 591111 Нераспоређени вишак прихода и расхода.

о прекњижењу

III

I

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија - Служба рачуноводства.

Извршиће се прекњижење обавезе на позицији 16010004
- Отплате ино позајмљивања, на основу Анекса 2 Подуговора о
кредиту број: 07/1-11-7873/20 од 10.04.2020. године за Пројекат
реконструкције Универзитетског клиничког центра Тузла,
у износу 6.236.712,10 КМ на терет конта 331111 - зајмови
примљени кроз државу, а у корист конта 411211 - примици из
задуживања од страних влада.
II
Извршиће се прекњижење износа 6.236.712,10 КМ
на основу 2 Подуговора о кредиту број: 07/1-11-7873/20 од
10.04.2020. године за Пројекат реконструкције Универзитетског
клиничког центра Тузла са позиције 16010004 - Отплате

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-11273-2/20
Тузла, 02.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 02.06.2020. године, д о н о с и

Уговор се обнавља на период од 2,5 година и важи од
10.07.2020. до 10.01.2023. године.
III

ОДЛУКУ
о прекњижењу

Једнократана концесиона накнада за период од 2,5
године износи 14.000,00 КМ и иста ће бити плаћена прије
потписивања Уговора о концесији.

I

IV

Извршиће се прекњижење обавезе на позицији 16010004
- Отплате домаћих позајмљивања, на основу Уговора о
репрогаму обавеза 1, IV stand by аранжмана са ММФ-ом, број:
07/1-11-7872/20 од 10.04.2020. године за текућу ликвидност и
финансијску одрживост, у износу 6.794.000,00 КМ на терет
конта 331111 - зајмови примљени кроз државу, а у корист конта
411211 - примици из задуживања од страних влада.

Текућа концесиона накнада износи 0,50 КМ/м3 чврсте
масе минералне сировине камена кречњака.
Минимални годишњи износ текуће концесионе накнаде
износи 5.700,00 КМ, без обзира на експлоатисане количине
камена кречњака.

II
Извршиће се прекњижење износа 6.794.000,00 КМ на
основу Уговора о репрогаму обавеза 1, IV stand by аранжмана
са ММФ-ом, број: 07/1-11-7872/20 од 10.04.2020. године,
на позицији 16010004 - Отплате домаћих позајмљивања на
терет конта 511127 - Примици од иностраног задуживања
и на позицији 99999999 - Трезор у корист конта 591111 Нераспоређени вишак прихода и расхода.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија - Служба рачуноводства.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

V
Прије потписивања Уговора о концесији, концесионар
је дужан доставити платежну банковну гаранцију за текућу
концесиону накнаду на износ од 25.000,00 КМ, са роком
важења од једне године, уз обавезу продужења сваке године
за читав период трајања концесије.
VI
Као концесор одређује се Министарство привреде
Тузланског кантона које ће закључити уговор са концесионаром
након добијања одобрења од стране Комисије за концесије.
Уговор из претходног става ове тачке закључиће се у року
од 15 дана од дана добијања сагласности на Уговор.
VII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-14-11878/20
Тузла, 02.06.2020. године

Број: 02/1-11-11273-3/20
Тузла, 02.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

676

675

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 27. став 2. Закона
о концесијама („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04,
7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 12/16, 14/17 и 10/18) Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 02.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 8. став 1.
Закона о лијековима („Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 109/12), на приједлог министрице
здравства Тузланског кантона, Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 09.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о давању сагласности за обнављање Уговора о
концесији за експлоатацију камена кречњака

о измјени Одлуке о Позитивној
листи лијекова Тузланског кантона

I

Члан 1.
У Одлуци о Позитивној листи лијекова Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 14/19,
1/20 и 3/20) мијења се Позитивна листа лијекова Тузланског
кантона, која садржи лијекове који се могу прописивати и
издавати на терет средстава Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона, у колони „Цијена са ПДВ“.

Даје се сагласност на обнављање Уговора о концесији
за експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на
локалитету каменолома „Ступари“ у Ступарима у општини
Кладањ број: 03/1-18-9794/15 од 10.07.2015. године, који је
закључен између Министарства индустрије, енергетике и
рударства Тузланског кантона и привредног друштва „Т.S.Е.
ТRАNSPORTI SPEIALI EUROPEI“ д.о.о. Кладањ.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
примјењује се од 08.06.2020. године и биће објављена у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-33-11791-1/20
Тузла, 09.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
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1

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

38 A02BC02

37 A02BC02

36 A02BC02

35 A02BC02

34 A02BC02

33 A02BC02

32 A02BC02

31 A02BC02

ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol

3
5

Proizvođač lijeka
6

Oblik
7

Jačina
8

Pakovanje

1

9

10

Režim
Cijena
propisiv
sa PDV
anja

12

11

Pod navedenim indikacijama i napomenama lijek
se uvodi do 28 dana za liječenje simptoma
bolesti, a dalje ponovo po preporuci specijaliste
sa odjela gastroenterologije ili pedijatrije,
reumatologa, fizijatra ili ortopeda.

Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci
subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem
niovu ili specijaliste GEH odjela, odnosno
reumatologa, fizijatra ili ortopeda.

Za indikaciju pod 1. i 2. lijek se uvodi po
preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa
na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili
specijaliste GEH odjela.

Samo na preporuku specijaliste pedijatra ili
ginekologa.

Na preporuku ordinirajućeg ljekara, doza 300 mg
10 dana u toku 12 mjeseci.

Napomena

Indikacija

A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM
A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA
Hemofarm d.o.o
tablete
150 mg
20 tableta
RANITIDIN
1,75
Alkaloid AD
tablete
150 mg
20 tableta
ULCODIN ALK
1,75
Replek Farm
tablete
150 mg
20 tableta
RANITIDIN Replek
1,75
Lek
tablete
150 mg
20 tableta
RANITAL
1,75
Rp
Bosnalijek d.d.
tablete
150 mg
20 tableta
RANIBOS
1,75
Remedica
tablete
150 mg
20 tableta
RANITIDINE Remed
1,75
Zada Pharm.
tablete
150 mg
30 tableta
RANID
2,65
Bosnalijek d.d.
tablete
300 mg
10 tableta
RANIBOS
1,85
Zada Pharm.
tablete
150 mg
60 tableta
RANID
5,25
Nobel
tablete
150 mg
60 tableta
RANOBEL
5,25 Rp/ spec
Deva A.S.
tablete
150 mg
60 tableta
RENIDEVA
5,25
OMEPRAZOL REPLEK
Replek Farm
kapsule
20 mg
14 kapsula
5,20
FARM
Farmal d.d.
kapsule
20 mg
14 kapsula
OMEX
5,20
Farmavita d.o.o.
kapsule
20 mg
14 kapsula
TARGET PLUS
5,20
Alkaloid AD
kapsule
20 mg
14 kapsula
OMEZOL
5,20
1. Za tretman teže forme
Nobel
kapsule
20 mg
14 kapsula
OMEPRAZID
5,20
Rp/ spec GERB-a ili refluksnog
Zada Pharm.
kapsule
20 mg
14 kapsula
HELICOL
5,20
ezofagitisa dokazanog
Krka d.d.
kapsule
20 mg
14 kapsula
ULTOP
5,20
proksimalnom
Bosnalijek d.d.
kapsule
20 mg
14 kapsula
ULCOSAN
5,20
endoskopijom.
Deva A.S.
kapsule
20 mg
14 kapsula
DEMEPRAZOL
5,20
Farmal d.d.
kapsule
20 mg
28 kapsula
OMEX
10,45
2. U tretmanu održavanja
Lek
tablete
20 mg
14 tableta
ACIPAN
2,75
kod IPP ovisnog GERB-a.
Nobel
tablete
20 mg
14 tableta
PULCET
2,75
Zada Pharm.
tablete
20 mg
14 tableta
ZOLPAN
2,75 Rp/ spec
Hemofarm d.o.o
tablete
20 mg
14 tableta
PANTOPRAZOL HF
3. Za gastroprotekciju kod
2,75
Krka d.d.
tablete
20 mg
14 tableta
NOLPAZA
2,75
tretmana kortikosteroidima
Nobel
tablete
20 mg
28 tableta
PULCET
5,55
ili hroničnog tretmana sa
Krka d.d.
tablete
20 mg
28 tableta
NOLPAZA
5,55
NSAIL.
Deva A.S.
tablete
20 mg
28 tableta
PANDEV
5,55
Zada Pharm.
tablete
20 mg
28 tableta
ZOLPAN
5,55
4. Za sve indikacije na
Takeda
tablete
20 mg
28 tableta
CONTROLOC
5,55
preporuku pedijatra
PharmaS d.o.o.
tablete
20 mg
28 tableta
PANTOPRAZOL PharmaS
5,55
Rp/ spec gastroenterologa (s obzirom
Lek
tablete
20 mg
28 tableta
ACIPAN
5,55
na potrebu redukcije doze u
Pliva d.o.o
tablete
20 mg
28 tableta
ZIPANTOLA
5,55
pedijatrijskih pacijenata).
Bosnalijek d.d.
tablete
20 mg
28 tableta
FENIX
5,55
Hemofarm d.o.o
tablete
20 mg
28 kapsula
PANTOPRAZOL HF
5,55
Krka d.d.
tablete
20 mg
30 tableta
NOLPAZA
5,95
Farmavita d.o.o.
tablete
20 mg
30 tableta
ZONTOP
5,95

4

Zaštićeno ime

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

30 A02BC02

29 A02BC02

28 A02BC02

27 A02BC02

26 A02BC02

25 A02BC02

24 A02BC02

23 A02BC02

22 A02BC02

21 A02BC01

20 A02BC01

19 A02BC01

18 A02BC01

17 A02BC01

16 A02BC01

15 A02BC01

14 A02BC01

13 A02BC01

12 A02BC01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

INN

Redni
Šifra ATC (generičko) ime broj

Nezaštićeno

A LISTA LIJEKOVA
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PANTOPRAZOL PharS

ZOLPAN

ACIPAN

PANTOPRAZOL HF

PANDEV

FENIX

ZIPANTOLA

PULCET

CONTROLOC

NOLPAZA

PANOCER

ZONTOP

NOLPAZA

ACIPAN

ZIPANTOLA

PULCET

PANTOPRAZOL HF

NOLPAZA

LANZUL S

LANSOPROL

LANZUL

LANSOPROL

APRAZOL

DEGASTROL

LANSOPROL

COLOSPA retard

RUDAKOL

KLOMETOL

REGLAN

PYLOMID

REGLAN

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

mebeverin

mebeverin

metoklopramid

metoklopramid

metoklopramid

metoklopramid

39 A02BC02

40 A02BC02

41 A02BC02

42 A02BC02

43 A02BC02

44 A02BC02

45 A02BC02

46 A02BC02

47 A02BC02

48 A02BC02

49 A02BC02

50 A02BC02

51 A02BC02

52 A02BC02

53 A02BC02

54 A02BC02

55 A02BC02

56 A02BC02

57 A02BC03

58 A02BC03

59 A02BC03

60 A02BC03

61 A02BC03

62 A02BC03

63 A02BC03

64 A03AA04

65 A03AA04

66 A03FA01

67 A03FA01

68 A03FA01

69 A03FA01

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

30 mg

30 mg

30 mg

30 mg

30 mg

15 mg

15 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

28 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

Rp/ spec

10,15

5,05

Isto kao kod pantoprazola
40 mg

Isto kao kod pantoprazola
20 mg

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

sirup

tablete

tablete

tablete

dražeje

kapsule

5 mg/5 ml

10 mg

10 mg

10 mg

135 mg

200 mg

2

120 ml

40 tableta

40 tableta

30 tableta

50 dražeja

30 kapsula

2,55

2,65

2,65

2,00

17,55

17,55

Rp

Želučano crijevni
poremećaji sa spazmom
glatkih mišića.

Iritabilni kolon.

Dijagnoza postavljena na osnovu RIM IV
kriterija, uspostavljena od strane porodičnog
ljekara specijaliste, uz isključene druge dijagnoze.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Galenika

Belupo

Mylan

Isto kao kod pantoprazola 40 mg

Isto kao kod pantoprazola 20 mg

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi po preporuci
subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem
nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH
odjela u trajanju do 28 dana.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci
1. Za eradikaciju H. Pylori subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem
infekcije.
nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH
2. Nakon dijagnoze
odjela u trajanju do 2 mjeseca.
peptičkog ulkusa.
Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci
Rp/ spec
3. Za tretman GERB-a.
porodičnog ljekara specijaliste u trajanju do 14
4. Za tretman refluksnog
dana, a dalje po preporuci subspecijaliste
ezofagitisa potvrđenog sa gastroenterologa
na bilo kojem nivou
EGDS.
zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u
trajanju do 3 mjeseca.
Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi po preporuci
subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem
nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH
odjela u trajanju do 3 mjeseca.

5,05 Rp/ spec

5,05

5,05

6,85

6,85

10,15

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

A03 - LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

Nobel

Deva A.S.

Bilim

Nobel

Krka d.d.

Nobel

Krka d.d.

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Nobel

Pliva d.o.o

Lek

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

ILKO ILAC

Krka d.d.

Takeda

Nobel

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Deva A.S.

Hemofarm d.o.o

Lek

Zada Pharm.

PharmaS d.o.o.

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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Bosnalijek d.d.

EWOPHARM AG

PORTALAK

ENTEROFURYL

ENTEROFURYL

ENTEROFURYL

BUDOSAN

SULFASALAZIN EN

SALOFALK

PENTASA

MESALAZIN

SALOFALK

PENTASA

SALOFALK

SALOFALK

PENTASA

laktuloza

nifuroksazid

nifuroksazid

nifuroksazid

budesonid

sulfasalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

72 A06AD11

73 A07AX03

74 A07AX03

75 A07AX03

76 A07EA06

77 A07EC01

78 A07EC02

79 A07EC02

80 A07EC02

81 A07EC02

82 A07EC02

83 A07EC02

84 A07EC02

85 A07EC02

sirup

sirup

sirup

667 mg/ml

667 mg/ml

667 mg/ml

500 ml

500 ml

250 ml

1. Portosistemska
encefalopatija.
2. Prevencija i terapija
10,30 Rp/ spec opstipacije izazvane
opioidima.
3. Nuspojave hemo i
10,30
radioterapije
4,90

Ferring International

Vifor AG

Vifor AG

Ferring International

Vifor AG

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

3 mg

200 mg

100 mg

čepići

supozitorije

čepići

1000 mg

500 mg

500 mg

3

28 čepića

30 supozitorija

10 čepića

rektalna suspenzija 1 g/ 100 mL 7 bočica

7 klizmi

50 tableta

100 tableta

100 tableta

50 tableta

100 cps

16 kapsula

30 kapsula

200 mg/5 ml 90 ml

rektalna suspenzija 4 g/60 ml

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

oralna otopina

Rp

Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa
1.Akutna dijareja u trajanju
poremećenim aktom gutanja sto je potrebno
terapije do 5 dana
naznačiti na poleđini recepta.

66,75

44,90

14,95

39,25

2. Ulcerozni kolitis.

72,95 Rp/ spec 1. Chronova bolest.

23,30

64,35

64,35

3. Reumatoidni artritis.

12,85 Rp/ spec 2. Ulcerozni kolitis.

1. Kronova bolest.

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke
zdravstvene zastite.
Mesalazin rektalna suspenzija uvodi se kod
akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca
godišnje, osim kod trudnica kada se može
propisivati tokom cijelog perioda trudnoće.

Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste
sa odjeljenja za gastroenterologiju ili
reumatologiju.

1 Za ileocekalni oblik M. Chron potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom
do 3 mjeseca po shemi (9+6+3) mg svaki mjesec, po prepopruci ljekara
subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela.
2. Kod oboljelih od autoimunog hepatitisa potvrđenog bilo biopsijski,
177,85 Rp/spec
serološki ili na osnovu pozitivne kortikosteroidne probe - trajno po preporuci
subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela.
3. Kod relapsa Chronove bolesti, dokazane novim kolonoskopskim pregledom
po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela.

5,00

4,85

6,55

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene
zastite ili porodičnog ljekara.

Za indikaciju pod 1. lijek se u terapiju uvodi na
osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke
zdravstvene zaštite.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Replek Farm

Ferring International

Losan Pharma

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM

Farmavita d.o.o.

Mylan

DUPHALAC

laktuloza

71 A06AD11

Biofarma

OSMOLAK

laktuloza

70 A06AD11

A06 - LAKSATIVI

Број 11 - Странa 1072
Уторак, 28. 07. 2020. год.

Sanofi-Aventis

Lilly France

INSUMAN Rapid

GENSULIN R

HUMALOG

NOVORAPID FLEXPEN

GENSULIN N

INSUMAN Basal

inzulin humani

inzulin lispro

inzulin aspart

inzulin glulisine APIDRA

HUMULIN N

inzulin humani

inzulin humani

inzulin humani

inzulin humani

88 A10AB01

89 A10AB01

90 A10AB04

91 A10AB05

92 A10AB06

93 A10AC01

94 A10AC01

95 A10AC01
Sanofi-Aventis

300 mg

50 kapsula

61,70

73,55

68,00

5 injektora sa 3
ml otopine

5 napunjenih
penova po 3 ml

50,60

45,10

50,60

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

Rp/ spec
A

1. Diabetes Mellitus tip 1 i
gestacioni diabetes.
2. Diabetes Mellitus tip 2 i
drugi oblici diabetesa.

Svi tipovi dijabetesa

100 i.j./ml

100 i.j./ml

100 i.j./ml

Suspenzija za
injekciju
Suspenzija za
injekciju
Suspenzija za
injekciju

4

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

50,60

Rp/ spec
Svi tipovi dijabetesa
50,60
A

50,60

A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./mL

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA

A10 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI

kapsule

Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski
preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili
interniste ili pedijatra. Titraciju doze vrši izabrani
ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.

Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa
nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji
humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa
HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez
obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja
insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje
tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na
osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili
interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene
zaštite. Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na
vrijednosti glikemije.

Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa,
interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene
zaštite
na osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije.

Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski
preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili
interniste ili pedijatra.
Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na
vrijednosti glikemije.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog
pisma, a za indikaciju pod rednim brojem 1., 2. i
3. koristi se do 2 mjeseca nakon normalizacije
pankreasnih enzima.
Za indikaciju pod brojem 4. i 5. lijek se koristi
neprekidno.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

BIOTON

Novo Nordisk

Lilly France

BIOTON

Sanofi-Aventis

Lilly France

HUMULIN R

inzulin humani

87 A10AB01

Mylan

KREON 25000

pankreatin

86 A09AA02

1. Akutni pankreatitis.
2. Egzacerbacija hroničnog
pankreatitisa.
29,80 Rp/ spec 3. Stanje nakon Whiple-ove
operacije.
4. Cistična fibroza kod
djece
5. Karcinom pankreasa.
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HUMALOG Mix 25 KwikPen Lilly France

HUMALOG Mix 50 KwikPen Lilly France

Lilly France

Lilly France

Novo Nordisk

Novo Nordisk

HUMULIN M3

HUMALOG KwikPen

HUMALOG JUNIOR
KwikPen

NOVOMIX 30 FLEXPEN

LANTUS

ABASAGLAR

SEMGLEE

TOUJEO

LEVEMIR

inzulin humani

inzulin lispro

inzulin lispro

inzulin lispro

inzulin lispro

inzulin aspart

inzulin glargin

inzulin glargin

inzulin glargin

inzulin glargin

inzulin detemir

inzulin degludek TRESIBA

98 A10AD01

99 A10AD04

100 A10AD04

101 A10AB04

102 A10AB04

103 A10AD05

104 A10AE04

105 A10AE04

106 A10AE04

107 A10AE04

108 A10AE05

109 A10AE06

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

73,55

71,95

1. Diabetes Melitus tip 1 i
Rp/ spec gestacioni diabetes.
70,70
A
2. Diabetes melltus tip 2 i
drugi oblici diabetesa.

73,50

73,50

50,60

Rp/ spec
Svi tipovi dijabetesa
50,60
A

47,35

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 300 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

147,40

5 injektora sa 3
ml otopine

5

112,95

5 injektora sa 3
ml otopine

3 pena po 1,5
ml otopine

1. Diabetes Mellitus tip 1 i
Rp/ spec gestacioni diabetes.
A
2. Diabetes Mellitus tip 2 i
drugi oblici diabetesa.
86,10
90,30

93,85

5 napunjenih
penova po 3 ml
5 napunjenih
penova po 3 ml

98,65

5 patrona po 3
ml

A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa
nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na
terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih
12 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale
hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i
pored adekvatne korekcije doziranja insulina i
pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje
tjelesne težine u navedenom periodu od 12
meseci, na osnovu specijalističkog nalaza
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou
bolničke zdravstvene zaštite.

Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa,
interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma
nakon hospitalizacije.

Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa
nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji
humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa
HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez
obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja
insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje
tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na
osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili
interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene
zaštite.

Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa,
interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene
zaštite
na osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije.

Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati
na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
pedijatra. Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na
vrijednosti glikemije.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Sanofi-Aventis

Mylan

Lilly France

Sanofi-Aventis

Novo Nordisk

Lilly France

BIOTON

GENSULIN M30

inzulin humani

97 A10AD01

Sanofi-Aventis

INSUMAN Comb 25

inzulin humani

96 A10AD01

A10AD - INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA
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Novo Nordisk

inzulin
degludek,
liraglutid

111 A10AE54

112 A10AE56

GLUCONORM

AGLIKEM

GLUCOPHAGE

TEFOR

FORDEX

AGLIKEM

SIOFOR 500

GLUCONORM

GLUCOPHAGE XR

GLUFORMIN

GLUCONORM

SOPHAMET

METFORMIN

GLUFORMIN

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

114 A10BA02

115 A10BA02

116 A10BA02

117 A10BA02

118 A10BA02

119 A10BA02

120 A10BA02

121 A10BA02

122 A10BA02

123 A10BA02

124 A10BA02

125 A10BA02

126 A10BA02
Pliva d.o.o

Replek Farm

SOPHARMA AD

Zada Pharm.

Pliva d.o.o

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

retard tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

750 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

6

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

5,60

2,80

2,80

2,80

2,80

7,70

3,95

3,95

3,95

3,95

1,95

1,95

1,95

1,95

Rp

A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI
tablete

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Merc Export

Zada Pharm.

Berlin-Chemie

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Galenika

Merc Export

Hemofarm d.o.o

Zada Pharm.

1. Svi oblici Diabetes
Mellitusa, izuzev Diabetes
Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci
Mellitusa tip 1.
ginekologa.
2. Predijabetes.
3. Policistični ovarijalni
sindrom prema ESHRE
kriterijima.

Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa,
interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene
198,65
zaštite
na osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije.
Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju na osnovu
otpusnog pisma endokrinologa ili interniste za pacijente
sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa, na terapiji
humanim ili analognim inzulinima u toku posljednjih
12 mjeseci koji i pored adekvatne korekcije doziranja
1. Diabetes Mellitus tip 1 i insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje
Rp/ spec gestacioni diabetes.
tjelesne težine u navedenom periodu imaju:
100 i.j./mL, 3 pena po 3 ml
otopina za injekcije
202,25
50 mcg/mL otopine
A
2. Diabetes Mellitus tip 2 i
1. BMI>40 i HbA1c>7%
drugi oblici diabetesa.
2. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje
rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:
a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i
b) smanjenje HbA1c za 1%.
3. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI
prije prvog uključivanja lijeka.
3 brizgalice sa
100 i.j./ml,
4. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li
otopina za injekcije
po 3 ml
254,65
3,6 mg/mL
pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak
otopine
mase, BMI i HbA1c).
100 i.j./mL, 3 pena po 3 ml
otopina za injekcije
33 mcg/mL otopine

Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.

113 A10BA02

Rp Spec A

Sanofi-Aventis

inzulin glargin,
SULIQUA
liksisenatid

110 A10AE54

XULTOPHY

Sanofi-Aventis

inzulin glargin,
SULIQUA
liksisenatid
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SIOFOR 850

GLUCONORM

GLUCOPHAGE

FORDEX

GLIFOR

GLUFORMIN

AGLIKEM

GLUCOPHAGE

SIOFOR 1000

FORDEX

GLIFOR

GLIBEDAL

DIABOS

MANINIL 5

DIAMELL

TRICAL

AMARYL

GLIMEPIRID Stada

MELPAMID 1 mg

TRICAL

AMARYL

MEGLIMID

DIAMELL

MELPAMID 2 mg

GLIMEPIRID Stada

DIAMELL

TRICAL

MELPAMID 3 mg

GLIMEPIRID Stada

AMARYL

GLIMEPIRID Stada

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

glibenklamid

glibenklamid

glibenklamid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

127 A10BA02

128 A10BA02

129 A10BA02

130 A10BA02

131 A10BA02

132 A10BA02

133 A10BA02

134 A10BA02

135 A10BA02

136 A10BA02

137 A10BA02

138 A10BB01

139 A10BB01

140 A10BB01

141 A10BB12

142 A10BB12

143 A10BB12

144 A10BB12

145 A10BB12

146 A10BB12

147 A10BB12

148 A10BB12

149 A10BB12

150 A10BB12

151 A10BB12

152 A10BB12

153 A10BB12

154 A10BB12

155 A10BB12

156 A10BB12

157 A10BB12
Hemofarm d.o.o

Sanofi-Aventis

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

4 mg

3 mg

3 mg

3 mg

3 mg

3 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

5 mg

5 mg

5 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

7

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

120 tableta

30 tableta

30 tableta

100 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

100 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

7,70

7,35

7,35

7,35

7,35

7,35

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

8,20

2,05

2,05

10,00

6,00

6,00

6,00

3,15

3,15

9,35

5,60

5,60

5,60

5,60

Rp

Rp

Svi oblici Diabetes
Mellitusa, izuzev Diabetes
Mellitusa tip 1.

Svi oblici Diabetes
Mellitusa, izuzev Diabetes
Mellitusa tip 1.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Berlin-Chemie

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Krka d.d.

Sanofi-Aventis

Berlin-Chemie

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

Sanofi-Aventis

Berlin-Chemie

Zada Pharm.

Berlin-Chemie

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Bilim

Bosnalijek d.d.

Berlin-Chemie

Merc Export

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Bilim

Bosnalijek d.d.

Merc Export

Zada Pharm.

Berlin-Chemie
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EUCREAS

JANUVIA

GALVUS

AGNIS

AGNIS

VIPIDIA

VIPIDIA

TRAJENTA

VICTOZA

LYXUMIA

LYXUMIA

LYXUMIA

JARDIANCE

JARDIANCE

TRULICITY

TRULICITY

vildagliptin,
metformin

sitagliptin

vildagliptin

vildagliptin

vildagliptin

alogliptin

alogliptin

linagliptin

liraglutid

liksisenatid

liksisenatid

liksisenatid

empagliflozin

empagliflozin

dulaglutid

dulaglutid

159 A10BD08

160 A10BH01

161 A10BH02

162 A10BH02

163 A10BH02

164 A10BH04

165 A10BH04

166 A10BH05

167 A10BX07

168 A10BX10

169 A10BX10

170 A10BX10

171 A10BX12

172 A10BX12

173 A10BX14

174 A10BX14
Lilly France

Lilly France

Boehringer Ing

Boehringer Ing

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

Novo Nordisk

Boehringer Ing

Takeda

Takeda

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Novartis

MSD

Novartis

Novartis

5 mg

25 mg

12,5 mg

50 mg

50 mg

50 mg

100 mg

50 mg +
1000 mg

30 tableta

28 tableta

28 tableta

60 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

50 mg + 850
30 tableta
mg

77,90

64,60

64,60

49,80

23,25 Rp/ spec Diabetes Mellitus tip 2
24,90

61,90

24,20

38,25

otopina za injekcije

otopina za injekcije

film tablete

film tablete

173,70
4 brizgalice

1,5 mg/0,5
ml

81,45
172,35

30 film tableta

0,75 mg/0,5
4 brizgalice
ml

25 mg

10 mg

81,45

157,95

2 napunjena
pena po 3 ml
otopine

otopina za injekcije 20 mcg

30 film tableta

78,95

otopina za injekcije 10 mcg

1 pen sa 3 ml
otopine

200,55
157,95

2 pena po 3 ml
otopine

2 napunjena
otopina za injekcije 10 + 20 mcg pena po 3 ml
otopine

otopina za injekcije 6 mg/ml

Rp/ spec Diabetes Mellitus tip 2

A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUĆI INZULINE

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim
drugim antidijabetikom, samo na osnovu
mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili
interniste po sljedećim kriterijima:
1.BMI>40 i HbA1c>6 %
2.BMI>35 i HbA1c>7 % kod pacijenata sa
visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja
i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti
(*)
3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne
pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i
to:
a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i
b) smanjenje HbA1c za 1%.
4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi
BMI prije prvog uključivanja lijeka.
5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da
li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije
(gubitak mase, BMI i HbA1c).

BMI > 40; i HbA1c >7%.

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim
drugim antidijabetikom, samo na osnovu
mišljenja subspecijaliste endokrinologa na
osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije po
sljedećim kriterijima:

176 A12BA01

175 A12AA04

kalcijum
karbonat
kalijum hlorid

KALIJ KLORID

KALCIUM KARBONAT
JGL

Alkaloid AD
tablete

tablete

500 mg

1000 mg

8

20 tableta

50 tableta

A12 - MINERALI

3,90

3,10

Rp

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

(*) Jedan ili više sljedećih kriterija: •Prethodni infarkt miokarda; •Prethodni moždani udar ili TIA; •Prethodna koronarna, karotidna ili periferna arterijalna revaskularizacija; •Stenoza >50% koronarne, karotidne ili arterija donjih ekstremiteta; •Historija
simptomatske koronarne srčane bolesti; •Asimptomatska srčana ishemija; •Hronično zatajenje srca; •Hronično zatajenje bubrega; •Mikroalbuminuria ili proteinuria; •Hipertenzija i hipertrofija lijevog ventrikula; •Sistolna ili dijastolna disfunkcija lijevog
ventrikula; •Pedobrahijalni indeks <0.9.

EUCREAS

vildagliptin,
metformin

158 A10BD08
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PIGREL

RESPEKT

PLAVIX

CLOPIGAL

ATTERA

CLODIL

SYNETRA

ZYLLT

KLOPIDOGREL REPLEK

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

179 B01AC04

180 B01AC04

181 B01AC04

182 B01AC04

183 B01AC04

184 B01AC04

185 B01AC04

186 B01AC04

187 B01AC04
Replek Farm

Krka d.d.

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Amsal

Galenika

Sanofi-Aventis

Hemofarm d.o.o

JGL

Merus Labs

Replek Farm

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

4 mg

4 mg

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

20 tableta

20 tableta

3,70

3,70

B

Rp/ spec

21,35

21,35

21,35

21,35

21,35 Rp/ spec

19,95

19,95

19,95

19,95

B01 - ANTITROMBOTICI

Replek Farm
Alkaloid AD

Innotech Int.

FERZADA

REFERUM

FERRUM LEK 50

REFERUM

FOLNA KISELINA

FOLACIN

FOLIK

FOLESSA

dekstriferon

dekstriferon

dekstriferon

dekstriferon

feri
LEGOFER
proteinsukcinilat

TOTHEMA

dekstriferon

željezo glukonat,
bakar glukonat,
mangan glukonat

folna kiselina

folna kiselina

folna kiselina

folna kiselina

189 B03AB05

190 B03AB05

191 B03AB05

192 B03AB05

193 B03AB05

194 B03AB09

195 B03AE10

196 B03BB01

197 B03BB01

198 B03BB01

199 B03BB01
Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

JGL

tablete

tablete

tablete

tablete

oralna otopina

oralna otopina

sirup

sirup
100 ml

100 ml

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 kapsula

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

9

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

50+1,33+0,7
20 ampula
0 mg/10 ml

40 mg/15 ml 150 ml

50 mg/5 ml

50 mg/5 ml

tablete za žvakanje 100 mg

tablete za žvakanje 100 mg

tablete za žvakanje 100 mg

350 mg

2,35

2,35

2,35

2,35

6,50

5,85

4,80

4,80

7,00

7,00

7,00

4,40

Rp

Rp

B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE
kapsule

1. Anemija u opštoj
populaciji.
2. U trudnoći za prevenciju
defekata neuralne cijevi do
10. nedjelje gestacije.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Replek Farm

Lek

Replek Farm

Zada Pharm.

Lek

FERRUM LEK 100 mg

fero fumarat
Alkaloid AD

HEFEROL

188 B03AA02

1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa klinike u dozi od 75 mg dnevno.
Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu.
2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom kao dvojna antiagregaciona terapija uz otpusnicu sa klinike.

SINTROM

acenokumarol

178 B01AA07

Rp Spec B

ACENOKUMAROL

acenokumarol

177 B01AA07

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE
Број 11 - Странa 1078
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PROPAFEN

RYTMONORM

PROPANORM

ARITMON

PROPAFEN

ARITMON

AMIODARON

AMIODARON FARMAVITA Farmavita d.o.o.

OLICARD Retard

TRIMETACOR MR

PREDUCTAL MR

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon
amiodaron
amiodaron
amiodaron
amiodaron

amiodaron

gliceriltrinitrat
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN

trimetazidin

trimetazidin

204 C01BC03

205 C01BC03

206 C01BC03

207 C01BC03

208 C01BC03

209 C01BC03

214 C01BD01

215 C01DA02

228 C01EB15

229 C01EB15

227 C01DA14

226 C01DA14

225 C01DA14

224 C01DA14

223 C01DA14

222 C01DA14

221 C01DA14

220 C01DA14

219 C01DA14

218 C01DA14

217 C01DA14

216 C01DA14

213 C01BD01

212 C01BD01

211 C01BD01

MONIZOL retard

OLICARD Retard

ANGINAL

ANGINAL

MONOSAN

MONIZOL

ISOSORBIDE MN Jadran

MONOSAN

MONIZOL

ANGINAL

ISOSORBIDE MN Jadran

NITROLINGUAL sprej

ZADARON

AMIOKORDIN

CORDARONE

PROPAFENON ALK

propafenon

203 C01BC03

210 C01BD01

PROPAFENON FV

propafenon

202 C01BC03

Les lab.Servier

retard tablete

retard tablete

kapsule retard

kapsule retard

kapsule retard

retard tablete

retard tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

sprej

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

35 mg

35 mg

60 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

0,4 mg

200 mg

200 mg

200 mg

200 mg

200 mg

300 mg

300 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

0,25 mg

10

60 tableta

60 tableta

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

200 doza

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

50 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

40 tableta

40 tableta

30 tableta

20 tableta

Ventrikularne i

tahikardije

Rp/ spec supraventikularne aritmije i

Rp

Rp

Rp

Dodatna terapija kod
stabilne angine pektoris, u
11,90
bolesnika koji su
Rp/ spec nedostatno kontrolirani
antianginalnim lijekovima
11,90
prvog izbora ili koji ne
podnose takvu terapiju.

10,20
1,95
2,90
2,90
2,90
3,00
4,45
4,45
5,35
8,95
8,95
8,95
16,50

15,20

10,50
7,60
15,20
15,20 Rp/ spec Poremećaji srčanog ritma
15,20

16,40

9,80

8,15

8,15

8,15

6,55

6,55

4,90

1,15

C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE
film tablete

tablete

Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja
interniste ili kardiologa.

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili
kardiologa.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Alvogen

Mylan

Hemofarm d.o.o

Mylan

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

PRO.MED

Hemofarm d.o.o

JGL

PRO.MED

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

JGL

G.Pohl Boskamp

Actavis

Zada Pharm.

Krka d.d.

Sanofi-aventis

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Zada Pharm.

PRO.MED

Mylan

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

ARITMON

propafenon

201 C01BC03

Bosnalijek d.d.

LANIBOS

digoksin

200 C01AA05

C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM
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Bosnalijek d.d.

DOXAT

TONOCARDIN

KAMIREN

ALFADOX

EDEMID FORTE

TOREM

doksazosin

doksazosin

hidrohlorotiazid MONOZID 25

FURSEMID forte

doksazosin

hidrohlorotiazid HIDROHLOROTIAZID

FUROSEMIDE

doksazosin

furosemid
furosemid
furosemid
furosemid

furosemid

furosemid

torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton
hidrohlortiazid,
amilorid

234 C02CA04

235 C02CA04

236 C02CA04

237 C02CA04

238 C03AA03

239 C03AA03

240 C03CA01

244 C03CA01

245 C03CA01

246 C03CA04

261 C03EA01

260 C03DA01

259 C03DA01

258 C03DA01

257 C03DA01

HEMOPRES

SPIRONOLAKTON

ALDACTONE

SPILAK

ALDACTONE

SPIRONOLAKTON

SPILAK

ALDACTONE

TOMID

DIUVER

MEROT

TOREM

TOMID

DIUVER

MEROT

FURSEMID

Hemofarm d.o.o

Galenika

Kern Pharma

Zada Pharm.

Kern Pharma

Galenika

Zada Pharm.

Kern Pharma

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Mylan

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Mylan

Lek

Farmavita d.o.o.

Remedica

Farmavita d.o.o.

Lek

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

tablete

tablete

tablete, dražeje

tablete, dražeje

tablete, dražeje

tablete

tablete, dražeje

tablete, dražeje

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

40 tableta

50 mg + 5
mg

11

30 tableta

20 dražeja

30 dražeja

20 dražeja

40 tableta

30 dražeja

20 dražeja

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

12 tableta

10 tableta

30 tableta

20 tableta

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

25 mg

25 mg

25 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

500 mg

500 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

25 mg

25 mg

C03 - DIURETICI

4 mg

4 mg

4 mg

4 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

4,90

1,60
1,60
3,15
4,75
2,20
2,20
4,40
6,65
2,05
3,05
4,05
4,70
7,00
6,90
10,35

14,15

14,15

1,15
1,40
2,35
2,35

2,90

1,95

7,70

7,70

7,70

7,70

2,30

2,30

2,30

2,30

Rp

Rp/ spec

Rp

Rp

prostate.

1. Hipertenzija

Rp/ spec 2. Benigna hiperplazija

Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa
bolničkog nivoa.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao drugi
terapijski izbor.
Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog
izbora.
Oblici lijeka doksazosina jačine od 4 mg,
propisuju se samo u slučaju da je za jačine od 2
mg
doksazosina
prijavljena
defektura
Ministarstvu zdravstva TK.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

256 C03DA01

255 C03DA01

254 C03DA01

253 C03CA04

252 C03CA04

251 C03CA04

250 C03CA04

249 C03CA04

248 C03CA04

247 C03CA04

243 C03CA01

242 C03CA01

EDEMID

LODIX

Farmavita d.o.o.

TONOCARDIN

doksazosin

233 C02CA04

241 C03CA01

Alkaloid AD

DOXAT

doksazosin

232 C02CA04

Farmavita d.o.o.

ALFADOX

doksazosin

231 C02CA04

Krka d.d.

KAMIREN

doksazosin

230 C02CA04

C02 - ANTIHIPERTENZIVI
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ORMIDOL

ATENOLOL REMEDICA

ATENOLOL REMEDICA

PRINORM

ATENOLOL ALKALOID

atenolol

atenolol

atenolol

atenolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
nebivolol
nebivolol
nebivolol
nebivolol
nebivolol
nebivolol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol

265 C07AB03

266 C07AB03

267 C07AB03

268 C07AB03

299 C07AG02

298 C07AG02

297 C07AG02

296 C07AG02

295 C07AG02

294 C07AG02

293 C07AB12

MILENOL

CORONIS

DILATREND

CARVETREND

CARVELOL

CARVETREND

NEBICOR

NIBEL

NEBIVAL

MASSIDO

BARIOS

NEBILET

PROBILOL

BIPRESSO

BYOL

TENSEC

SOBYCOR

BLOCOR

PROBILOL

CONCOR

BISOPROLOL MYLAN

BISOPROLOL PharmaS

BIPROL

SOBYCOR

TENSEC

BIPRESSO

BYOL

CARDIOPROL

BLOCOR

BISOCOR

BISOCOR

Hemofarm d.o.o

Bilim

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Amsal

Farmavita d.o.o.

Lek

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Berlin-Chemie

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Lek

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Merck Export

Mylan

PharmaS d.o.o.

Farmal d.d.

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Lek

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Kwizda

Kwizda

Alkaloid AD

Galenika

Remedica

Remedica

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

3,125 mg

3,125 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

12

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

15 tableta

14 tableta

14 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

Rp/ spec

1,65
3,00
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55 Rp/ spec
4,55
4,55
4,55
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
7,20
7,20
7,20
Rp/ spec
7,20
7,20
7,20
2,90
3,15
5,20
5,20
5,20
5,20

1,55

1,55

2,35

1,55
2,35
2,35

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
interniste.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
interniste, porodičnog ljekara specijaliste.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

292 C07AB12

291 C07AB12

290 C07AB12

289 C07AB12

288 C07AB12

287 C07AB07

286 C07AB07

285 C07AB07

284 C07AB07

283 C07AB07

282 C07AB07

281 C07AB07

280 C07AB07

279 C07AB07

278 C07AB07

277 C07AB07

276 C07AB07

275 C07AB07

274 C07AB07

273 C07AB07

272 C07AB07

271 C07AB07

270 C07AB07

269 C07AB07

264 C07AB03

ATENOLOL Pliva

AMINOL

atenolol
atenolol
atenolol

263 C07AB03

262 C07AB03

C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
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CORYOL

AMLOPIN 5 mg

VAZOTAL

NORVASC

TENOX

LOPRESS

AMLODIPIN ALKALOID

VILPIN

AMLODIL

AMLOPIN 5 mg

AMLODIPIN REPLEK

AMLODIL

amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin
amlodipin
amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin

320 C08CA01

321 C08CA01

322 C08CA01

323 C08CA01

324 C08CA01

327 C08CA01

328 C08CA01

329 C08CA01

330 C08CA01

331 C08CA01

338 C08CA01

337 C08CA01

336 C08CA01

335 C08CA01

334 C08CA01

333 C08CA01

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Replek Farm

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Bilim

Hemofarm d.o.o

AMLODIPIN ALKAL

AMLODIPIN FARMAV

TENOX

LOPRESS

VILPIN

VAZOTAL

AMLOPIN 10 mg

AMLODIPIN FARMAV

VEDICOR

CARVELOL

CARVETREND

DILATREND

MILENOL

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Zada Pharm.

Pliva d.o.o.

Hemofarm d.o.o

Lek

Bosnalijek d.d.

Replek Farm

Lek

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Krka d.d.

PFIZER

Hemofarm d.o.o

Lek

Krka d.d.

Zada Pharm.

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

KARVEDILOL LABORMED Alvogen

CORYOL

CARVELOL

CARVETREND
KARVEDILOL REPLEK
FARM
VEDICOR

DILATREND

CORONIS

MILENOL

KARVEDILOL LABORMED Alvogen

Krka d.d.

Replek Farm

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,85
5,85 Rp/ spec
5,85
5,85
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
8,15
8,15
8,15
8,75
8,75
8,75

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg
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30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 kapsula

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

2,55
3,50
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85
3,85
3,85

3,85

3,85

3,85

2,55

Rp

C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
interniste, porodičnog ljekara specijaliste.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

332 C08CA01

326 C08CA01

325 C08CA01

319 C07AG02

318 C07AG02

317 C07AG02

316 C07AG02

315 C07AG02

314 C07AG02

313 C07AG02

312 C07AG02

311 C07AG02

310 C07AG02

309 C07AG02

308 C07AG02

307 C07AG02

306 C07AG02

305 C07AG02

304 C07AG02

303 C07AG02

302 C07AG02

CARVELOL
KARVEDILOL REPLEK
FARM
CORYOL

VEDICOR

karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol

301 C07AG02

300 C07AG02
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RENAPRIL

KADRIL

ENAP

KONVERIL

ENAZIL 5 mg

ENAP

ANGIOTEC

PRILENAP

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril

362 C09AA02

363 C09AA02

364 C09AA02

365 C09AA02

366 C09AA02

367 C09AA02

368 C09AA02

375 C09AA02

374 C09AA02

373 C09AA02

372 C09AA02

371 C09AA02

370 C09AA02

ENALAPRIL REMEDICA

KONVERIL

ENAP

RENAPRIL

KADRIL

PRILENAP

ENALAPRIL LEK

Hemofarm d.o.o

Remedica

Nobel

Krka d.d.

Replek Farm

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Lek

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

80 mg

80 mg

80 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

4 mg

4 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

50 tableta

50 tableta

30 tableta

60 tableta

30 film tableta

30 film tableta

30 film tableta

28 tableta

60 tableta

60 tableta

30 film tableta

30 film tableta

30 film tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 film tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

8,75
6,55
6,55
6,55
7,00
7,00
7,00
14,00
14,00
7,50
8,05
8,05
8,05
16,10
1,85
3,05
3,05

5,25
5,25
5,25
5,25
8,20

Rp

Rp

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

14

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

2,80
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

2,80

2,80

2,80

1,85

1,85

1,85

1,85

C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Pliva d.o.o.

Nobel

Krka d.d.

Zada Pharm.

Replek Farm

Replek Farm

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Alvogen

Lek

Hemofarm d.o.o

Hemofarm d.o.o

Berlin-Chemie

Bosnalijek d.d.

Alvogen

Lek

Hemofarm d.o.o

Berlin-Chemie

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

GSK

Replek Farm

PFIZER

Lek

Bosnalijek d.d.

Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina,
u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata
amlodipina (otoka,crvenila).

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

369 C09AA02

VERAPAMIL

VERAPAMIL ALKALOID

CORNELIN

LENOCOR

LERCOR

LERCANIDIPIN LEK

CORNELIN

CORNELIN

LERCANIL 10

LENOCOR

LERCOR

LERCANIDIPIN LEK

CORNELIN

LERCANIL 10

PINOX

361 C09AA02

360 C08DA01

359 C08DA01

358 C08DA01

357 C08CA13

356 C08CA13

355 C08CA13

354 C08CA13

353 C08CA13

352 C08CA13

351 C08CA13

350 C08CA13

349 C08CA13

348 C08CA13

347 C08CA13

346 C08CA13

345 C08CA13

344 C08CA09

MONOPIN

LACIPIL

AMLODIPIN REPLEK

NORVASC

AMLOPIN 10 mg

AMLODIL

VERAPAMIL Replek

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
lacidipin

lacidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
verapamil
verapamil
verapamil

343 C08CA09

342 C08CA01

341 C08CA01

340 C08CA01

339 C08CA01
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PRILENAP

ENALAPRIL LEK

RENAPRIL

ENAP

KADRIL

ENALAPRIL REMEDICA

BERLIPRIL 20

ENAP

PRILENAP

ENAZIL 20 mg

ANGIOTEC

ENALAPRIL ZDRAVLJE

LIZINOPRIL Replek

SKOPRYL

LOPRIL

LIZINOPRIL Farmal

IRUMED

LOPRIL

HYPERIL

VITOPRIL

OPTIMON

SKOPRYL

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril

383 C09AA02

384 C09AA02

385 C09AA02

386 C09AA02

387 C09AA02

388 C09AA02

389 C09AA02

390 C09AA02

391 C09AA02

392 C09AA02

393 C09AA02

394 C09AA03

395 C09AA03

396 C09AA03

397 C09AA03

398 C09AA03

399 C09AA03

400 C09AA03

401 C09AA03

402 C09AA03

403 C09AA03

413 C09AA03

412 C09AA03

411 C09AA03

410 C09AA03

409 C09AA03

408 C09AA03

407 C09AA03

SKOPRYL

SKOPRYL

OPTIMON

LOPRIL

HYPERIL

LIZINOPRIL Farmal

VITOPRIL

IRUMED

LIZINOPRIL Replek

SKOPRYL

PRILENAP

ENALAPRIL ZDRAVLJE

ANGIOTEC

ENAZIL 10 mg

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Farmal d.d.

Hemofarm d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Replek Farm

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o.

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Farmal d.d.

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Replek Farm

ZDRAVLJE

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Berlin-Chemie

Remedica

Zada Pharm.

Krka d.d.

Replek Farm

Lek

Hemofarm d.o.o

Hemofarm d.o.o

ZDRAVLJE

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o.

Krka d.d.

Berlin-Chemie

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

15

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

3,15
2,30
2,30
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
4,45

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

2,10

2,10

2,10

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
4,00

Rp

Rp

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

406 C09AA03

405 C09AA03

404 C09AA03

382 C09AA02

381 C09AA02

380 C09AA02

379 C09AA02

378 C09AA02

ENAP

BERLIPRIL 10

enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril

377 C09AA02

376 C09AA02
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PREXANIL A

AMPRIL

TRITACE

ENOX

TRITACE

RAMIPRIL Farmal

PRILINDA

RAPRIL

ENOX

TENPRIL

PRILEN

AMPRIL

RAMIPRIL Farmal

TENPRIL

PRILEN

AMPRIL

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril

ramipril

ramipril

433 C09AA05

434 C09AA05

435 C09AA05

436 C09AA05

437 C09AA05

438 C09AA05

439 C09AA05

440 C09AA05

441 C09AA05

442 C09AA05

443 C09AA05

444 C09AA05

450 C09AA05

451 C09AA05

449 C09AA05

448 C09AA05

447 C09AA05

446 C09AA05

RAPRIL

ENOX

PRILINDA

TRITACE

HYPRESSIN

PRENESSA

CAPERIL

PREXANIL A

HYPRESSIN

PRENESSA

CAPERIL

HYPRESSIN

PRENESSA

CAPERIL

SKOPRYL

OPTIMON

HYPERIL

LOPRIL

VITOPRIL

IRUMED

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Amsal

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

SANOFI-AVENTIS

Farmal d.d.

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Amsal

Hemofarm d.o.o

Farmal d.d.

SANOFI-AVENTIS

Zada Pharm.

SANOFI-AVENTIS

Krka d.d.

Les lab.Servier

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Lek

Les lab.Servier

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Lek

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Lek

Alkaloid AD

Pliva d.o.o

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmal d.d.

Replek Farm

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

1,25 mg

1,25 mg

1,25 mg

10 mg

8 mg

8 mg

8 mg

5 mg

4 mg

4 mg

4 mg

2 mg

2 mg

2 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

16

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

5,95

5,95

5,55
5,55
5,55
5,95
5,95
5,95

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

3,60

3,60

3,60

3,05

2,85

2,85

4,45
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
2,10
2,10
2,10
5,60
5,60
5,60
11,45
6,65
6,65
6,65
14,00

Rp

Rp

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

445 C09AA05

432 C09AA04

431 C09AA04

430 C09AA04

429 C09AA04

428 C09AA04

427 C09AA04

426 C09AA04

425 C09AA04

424 C09AA04

423 C09AA04

422 C09AA04

421 C09AA03

420 C09AA03

419 C09AA03

418 C09AA03

417 C09AA03

416 C09AA03

LIZINOPRIL Farmal

LIZINOPRIL Replek

lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril

415 C09AA03

414 C09AA03
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PRILINDA

RAMIPRIL Farmal

TRITACE

RAPRIL

ENOX

TENPRIL

PRILEN

AMPRIL

MONOPRIL

FARNOS

MONOPRIL

FARNOS

DOLAP

GOPTEN

TRANDOLAPRIL PharmaS

GOPTEN

TRANDOLAPRIL PharmaS

DOLAP

GOPTEN

ZOFECARD

ZOFECARD

PRILENAP HL

ENAP-HL

PRILENAP HL

ENAP-H

PRILENAP H

KADRIL PLUS

ENAP-H

ENALAPRIL HCT Lek

PRILENAP H

BERLIPRIL PLUS

ENAZIL plus

KONVERIL plus

KADRIL PLUS

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

fosinopril

fosinopril

fosinopril

fosinopril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

zofenopril

zofenopril

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

452 C09AA05

453 C09AA05

454 C09AA05

455 C09AA05

456 C09AA05

457 C09AA05

458 C09AA05

459 C09AA05

460 C09AA09

461 C09AA09

462 C09AA09

463 C09AA09

464 C09AA10

465 C09AA10

466 C09AA10

467 C09AA10

468 C09AA10

469 C09AA10

470 C09AA10

471 C09AA15

472 C09AA15

473 C09BA02

474 C09BA02

475 C09BA02

476 C09BA02

477 C09BA02

478 C09BA02

479 C09BA02

480 C09BA02

481 C09BA02

482 C09BA02

483 C09BA02

484 C09BA02

485 C09BA02
Zada Pharm.

Nobel

Pliva d.o.o

Berlin-Chemie

Hemofarm d.o.o

Lek

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

28 tableta

28 tableta

28 kapsula

30 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

56 kapsula

50 kapsula

30 kapsula

30 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

17

20+12,5 mg 20 tableta

20+12,5 mg 20 tableta

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10+12,5 mg 30 tableta

10+12,5 mg 20 tableta

10+12,5 mg 20 tableta

30 mg

7,5 mg

4 mg

2 mg

2 mg

2 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5,85

5,85

5,60

5,60

5,60

5,60

5,60

3,70

3,70

3,70

6,05

4,05

4,05

15,05

7,70

10,15

8,40

7,85

7,85

7,85

7,00

4,20

10,15

9,45

7,70

7,50

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

6,55

6,55

6,55

Rp

Rp/ spec

Rp

Rp/ spec
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Krka d.d.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Berlin-Chemie

Berlin-Chemie

Mylan

Zada Pharm.

PharmaS d.o.o.

Mylan

PharmaS d.o.o.

Mylan

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

PharmaSwiss

Hemofarm d.o.o

PharmaSwiss

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Amsal

SANOFI-AVENTIS

Farmal d.d.

Hemofarm d.o.o
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ENAP-HL 20

ENALAPRIL HCT Lek

KONVERIL plus

ENAZIL plus

ANGIOTEC plus

ENALAPRIL HCT Actavis

IRUZID 10

LOPRIL H

LIZINOPRIL H Farmal

HYPERIL Plus

VITOPRIL H

SKOPRYL PLUS

OPTIMON HCT

LOPRIL H

IRUZID 20

VITOPRIL H

HYPERIL Plus

LIZINOPRIL H Farmal

SKOPRYL PLUS

SKOPRYL PLUS

LOPRIL H plus

IRUZID 20/25

HYPERIL Plus

SKOPRYL PLUS

PRILEN PLUS

AMPRIL HL

PRILINDA PLUS

TRITAZIDE

PRILEN PLUS

AMPRIL HD

PRILINDA PLUS

TRITAZIDE

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT
enalapril, HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

487 C09BA02

488 C09BA02

489 C09BA02

490 C09BA02

491 C09BA02

493 C09BA03

494 C09BA03

495 C09BA03

496 C09BA03

497 C09BA03

498 C09BA03

499 C09BA03

500 C09BA03

501 C09BA03

502 C09BA03

503 C09BA03

504 C09BA03

505 C09BA03

506 C09BA03

507 C09BA03

508 C09BA03

509 C09BA03

510 C09BA03

511 C09BA05

512 C09BA05

513 C09BA05

514 C09BA05

515 C09BA05

516 C09BA05

517 C09BA05

518 C09BA05

492 C09BA02

ENAP-HL 20

enalapril, HCT

486 C09BA02

SANOFI-AVENTIS

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Pliva d.o.o

SANOFI-AVENTIS

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

5 +25 mg

5 +25 mg

5 +25 mg

5 +25 mg

18

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

2,5+12,5mg 28 tableta

2,5+12,5mg 30 tableta

2,5+12,5mg 30 tableta

2,5+12,5mg 30 tableta

20 + 25 mg

20 + 25 mg

20 + 25 mg

20 + 25 mg

20 + 25 mg

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 20 tableta

10+12,5 mg 30 tableta

10+12,5 mg 30 tableta

10+12,5 mg 30 tableta

10+12,5 mg 30 tableta

10+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 30 tableta

20+12,5 mg 20 tableta

7,85

8,40

8,40

8,40

5,20

5,60

5,60

5,60

9,1

9,10

9,10

9,10

6,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

5,35

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

8,75
8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

5,85

Rp

Rp

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

Zada Pharm.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Farmal d.d.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o.

Zada Pharm.

Farmal d.d.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Actavis

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Nobel

Lek

Krka d.d.

Krka d.d.
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547 C10AA01

PROTECTA

VASILIP

UPERIO

sakubitril,
valsartan

545 C09DX04

simvastatin
simvastatin

UPERIO

sakubitril,
valsartan

544 C09DX04

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Novartis

Novartis

Novartis

Krka d.d.

Zada Pharm.

Lek

Hemofarm d.o.o

Novartis

Krka d.d.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Novartis

Lek

Krka d.d.

Alkaloid AD

Zada Pharm.

Lek

Hemofarm d.o.o

Novartis

Krka d.d.

Krka d.d.

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Ilko Ilac

Lek

Hemofarm d.o.o

Novartis

tablete

tablete

film tamlete

film tamlete

film tamlete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

56 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

10 mg

10 mg

19

28 tableta

28 tableta

C10 - HIPOLIPEMICI

97 + 103 mg 56 tableta

49 + 51 mg

26 + 24 mg

mg

mg
160 + 12,5
mg
160 + 12,5

160 + 12,5
mg
160 + 12,5
mg
160 + 12,5

80 + 12,5 mg 30 tableta

80 + 12,5 mg 30 tableta

80 + 12,5 mg 28 tableta

80 + 12,5 mg 28 tableta

80 + 12,5 mg 28 tableta

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

Lijek se uvodi isključivo kao zamjena ACE
inhibitorima u slučaju nus pojava ACE inhibitora
(zbog upornog suhog kašlja, koji nije simptom
neke bolesti respiratornog porijekla, a koji traje
duže od 4 mjeseca), a po preporuci interniste ili
porodičnog ljekara specijaliste.

Lijek se uvodi isključivo kao zamjena ACE
inhibitorima u slučaju nus pojava ACE inhibitora
(zbog upornog suhog kašlja, koji nije simptom
neke bolesti respiratornog porijekla, a koji traje
duže od 4 mjeseca), a po preporuci interniste ili
porodičnog ljekara specijaliste.

5,20
5,20

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja

Lijek se uvodi po preporuci supspecijaliste
kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne
bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu
kardiologiju, specijaliste sa Klinike za
Hronično zatajenje srca sa
kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste
138,45 Rp/ spec ultrazvukom potvrđenom
interniste sa bolničkog nivoa. Lijek se može
ejekcionom frakcijom <40
uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za
propisivanje i prije stupanja na snagu ove
Pozitivne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste
138,45
dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.
69,20

7,20
7,20
7,20
7,20
7,70
7,70
7,70
Rp/ spec 1. Arterijska hipertenzija.
9,50
2. Srčana insuficijencija.
9,50
3. Stanja poslije infarkata
9,50
miokarda
9,50
10,15
10,15
10,15
9,15
9,15
9,15
9,80
1. Arterijska hipertenzija.
9,80
2. Srčana insuficijencija.
Rp/ spec
3. Stanja poslije infarkata
11,45
miokarda
11,45
11,45
12,25
12,25
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

546 C10AA01

UPERIO

VALSACOMBI

ATENZIO PLUS

VIVENDAL HCT

YANIDA HL

CO-DIOVAN

VALSACOMBI

ATENZIO PLUS

YANIDA H

CO-DIOVAN

VIVENDAL HCT

VALSACOR

WALZERA

ATENZIO

VIVENDAL

YANIDA

DIOVAN

VALSACOR

VALSACOR

ATENZIO

WALZERA

OVERACT

VIVENDAL

YANIDA

DIOVAN

sakubitril,
valsartan

valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan, HCT
valsartan, HCT
valsartan, HCT
valsartan, HCT
valsartan, HCT
valsartan, HCT
valsartan, HCT
valsartan, HCT
valsartan, HCT
valsartan, HCT

543 C09DX04

542 C09DA03

541 C09DA03

540 C09DA03

539 C09DA03

538 C09DA03

537 C09DA03

536 C09DA03

535 C09DA03

534 C09DA03

533 C09DA03

532 C09CA03

531 C09CA03

530 C09CA03

529 C09CA03

528 C09CA03

527 C09CA03

526 C09CA03

525 C09CA03

524 C09CA03

523 C09CA03

522 C09CA03

521 C09CA03

520 C09CA03

519 C09CA03
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HERNOVIR

AFLODERM

aciklovir

alklometazon
alklometazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
salicilna kiselina

557 D06BB03

558 D07AB10

576 D07XC01

575 D07CC01

574 D07CC01

BETHASAL

DIDERMAL

BETHAGEN

BELOGENT

DIPROGENTA krema

DIDERMAL

DIPROGENTA mast

KUTERID G

BELOGENT

BELODERM

BETAZON

BELODERM

BELODERM

BELODERM

BETAZON

BELODERM

BETHANAT

Bosnalijek d.d.

Galenika

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

MSD

Galenika

MSD

Lek

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

JGL

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

JGL

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Belupo

Belupo

Nobel

Belupo

Lek

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

5,60
5,60
Porodična forma
6,85 Rp/ spec
hiperlipidemije.
6,85
6,85
7,35
7,35

D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

50 mg/g

50 mg/g

500 i.j.+
3.500 i.j./g
10 g

5g

30 g

8,65

4,65

4,05
Rp

mast

krema

krema

krema

krema

mast

mast

mast

mast

otopina

krema

krema

krema

mast

mast

mast

mast

krema

mast

15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
30 g

(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 30)
mg/g

20

50 ml

(0,5 + 1,0)
mg/g

25 g

30 g

15 g

30 g

25 g

15 g

15 g

20 g

20 g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

4,25

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

5,75
5,75
2,95
2,95
4,70
5,50
2,80
5,50
4,70
4,65

Rp

Rp

Rp

D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

krema

krema

mast

D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Krka d.d.

MSD

Farmavita d.o.o.

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
porodičnog ljekara specijaliste ili ljekara drugih
specijalnosti u PZZ, interniste, kardiologa,
endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za
endokrinologiju.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

573 D07CC01

572 D07CC01

571 D07CC01

570 D07CC01

569 D07CC01

568 D07CC01

567 D07AC01

566 D07AC01

565 D07AC01

564 D07AC01

563 D07AC01

562 D07AC01

561 D07AC01

560 D07AC01

559 D07AB10

AFLODERM

HERPLEX

555 D06AX

BIVACYN

CHOLIPAM

HOLLESTA

VASILIP

LIPEX

PROTECTA

HOLLESTA

CHOLIPAM

556 D06BB03

simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin

bacitracin,
neomicin
aciklovir

554 C10AA01

553 C10AA01

552 C10AA01

551 C10AA01

550 C10AA01

549 C10AA01

548 C10AA01
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MEDAZOL

ORVAGIL

ERGOMETRIN Lek

UTROGESTAN

DUPHASTON

CLOMIFENE REMEDICA

FLOSIN

TAZIN

FINPROS

metronidazol

metronidazol

ergometrin

progesteron

didrogesteron

klomifen

tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin

finasterid

578 D07XC01

580 G01AF01

581 G01AF01

582 G02AB03

583 G03DA04

584 G03DB01

585 G03GB02

586 G04CA02

599 G04CB01

598 G04CA02

597 G04CA02

596 G04CA02

595 G04CA02

594 G04CA02

DUTRYS

MIKTAN

TAMLOS

APERTO

TAMIDRA

TANYZ ERAS

TANYZ

OMNIC OCAS 0,4 mg

OMNIC 0,4 mg

TAMOSIN

losion

losion

mast
30 g
100 ml
50 ml

(0,5 + 30)
mg/g
(0,5 + 30)
mg/g
(0,5 + 30)
mg/g

10,55

18,70

4,25

Krka d.d.

Zada Pharm.

Krka d.d.

Lek

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Nobel

Krka d.d.

Krka d.d.

Astellas

Astellas

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Berlin-Chemie

Remedica

Mylan

Besnis Manuf.

Lek

Galenika

Belupo
10 vaginaleta

10 vaginaleta

4,20

4,20
Rp/ spec Vaginalna infekcija.

20 tableta

50 mg

10 mg

100 mg

10 tableta

30 tableta

30 kapsula

3,80 Rp/ spec

3,85

15,90 Rp/ spec

12,25

G03 - SPOLNI HORMONI

0,2 mg

film tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

tbl. sa prod. djel

kapsule

tab.sa prod.osl

kapsule

kapsule

tab.sa prod.osl

kapsule

5 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

21

28 tableta

9,80

8,40
8,40
30 kapsula
8,40
30 kapsula
8,40
30 tab.sa.prod.osl 8,40
30 kapsula
8,40
30 kapsula
8,40 Rp/ spec
30 kapsula
8,40
30 kapsula
8,40
30 kapsula
8,40
30 kapsula
8,40
30 kapsula
8,40
30 kapsula
8,40
30 tab.sa.prod.osl

30 kapsula

Benigna hiperplazija

Benigna hiperplazija
prostate, umjereni i teški
simptomi na osnovu IPSS
skora.

G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM

tablete

film tablete

kapsula

tablete

500 mg

500 mg

G02 - OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI

vaginalete

vaginalete

G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI

G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao

Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu
mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3
mjeseca
dokazane
neuspjele
terapije
doksazosinom ili ranije u slučaju nepodnošenja
doksazosina.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ginekologa.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ginekologa.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ginekologa.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

593 G04CA02

592 G04CA02

591 G04CA02

590 G04CA02

589 G04CA02

588 G04CA02

587 G04CA02

579 D07XC01

BAZETHAM

betametazon,
BELOSALIC
salicilna kiselina
betametazon,
BELOSALIC
salicilna kiselina
betametazon,
BELOSALIC
salicilna kiselina

577 D07XC01
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MOSTRAFIN

FINASTERID HEMOFARM Hemofarm d.o.o

AVODART

DUTAPROST

DUSTER

VERION

DATUST

DEXAMETHASON Krka

DEXASON

NIZON

EUTHYROX

LETROX 50

TIVORAL

EUTHYROX

LETROX 100

PTU

ATHYRAZOL

FAVISTAN

THYROZOL

DOKSICIKLIN

DOVICIN

DOXYCYCLINE

AMOKSICILIN

finasterid

finasterid

dutasterid

dutasterid

dutasterid

dutasterid

dutasterid

deksametazon

deksametazon

prednizon

levotiroksin

levotiroksin

levotiroksin

levotiroksin

levotiroksin

propiltiouracil

tiamazol

tiamazol

tiamazol

doksiciklin

doksiciklin

doksiciklin

amoksicilin

602 G04CB01

603 G04CB01

604 G04CB02

605 G04CB02

606 G04CB02

607 G04CB02

608 G04CB02

609 H02AB02

610 H02AB02

611 H02AB07

612 H03AA01

613 H03AA01

614 H03AA01

615 H03AA01

616 H03AA01

617 H03BA02

618 H03BB02

619 H03BB02

620 H03BB02

621 J01AA02

622 J01AA02

623 J01AA02

624 J01CA04

meke kapsule

meke kapsule

meke kapsule

meke kapsule

meke kapsule

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

Benigna hiperplazija
prostate, umjereni i teški
9,80 Rp/ spec
simptomi na osnovu IPSS
9,80
skora.

16,50

Benigna hiperplazija
prostate, umjereni i teški
16,50 Rp/ spec
simptomi na osnovu IPSS
skora.
16,50

16,50

16,50

11,20

9,80

10 tableta

50 tableta

10 tableta

1,10

5,40

1,10
Rp

20 mg

20 mg

10 mg

50 mg

100 mcg

100 mcg

100 mcg

50 mcg

50 mcg

50 tableta

20 tableta

30 tableta

20 tableta

100 tableta

100 tableta

50 tableta

100 tableta

100 tableta

7,60

3,05

4,30

3,15

5,00

5,00

2,50

4,60

4,60

Rp

J - ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

22

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju

10 tableta

5 kapsula

5 kapsula

100 mg

100 mg

100 mg

film tablete

kapsula

kapsule

2,75

1,85

0,95

0,95
Rp

J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

Hemofarm d.o.o

Remedica

Galenika

5 mg

0,5 mg

0,5 mg

H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE

tablete

tablete

tablete

Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao
treći izbor (u monoterapiji ili kombinaciji), nakon
jedne godine dokazane neuspjele terapije sa
finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen
prostate > 40 cm3).

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao
drugi izbor (u monoterapiji ili kombinaciji),
nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije
doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA >
1,5 i volumen prostate > 40 cm3).

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Hemofarm d.o.o

Merck

Bosnalijek d.d.

JGL

Alkaloid AD

Berlin-Chemie

Merck

Galenika

Berlin-Chemie

Merck

Bosnalijek d.d.

Galenika

Krka d.d.

H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI SPOLNE HORMONE

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Alvogen

GSK

Pliva d.o.o

MSD

PROSCAR

finasterid

601 G04CB01

Amsal

EPROSTA

finasterid

600 G04CB01
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prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju

Hemofarm d.o.o

Lek

Pliva d.o.o

Farmal d.d.

Bosnalijek d.d.

GSK

Lek
Hemofarm d.o.o
Bilim

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin,
PANKLAV
klavulanska kis

amoksicilin,
PANKLAV forte
klavulanska kis

amoksicilin,
AMOKLAVIN-BID 400/57 mg
Deva A.S.
klavulanska kis FORTE
Hemofarm d.o.o

ALMACIN

AMOKSICILIN REMEDICA Remedica
Hemofarm d.o.o

AMOXIBOS

amoksicilin

amoksicilin,
PANKLAV 2X
klavulanska kis

amoksicilin,
XICLAV 2X
klavulanska kis

amoksicilin,
KLAVOCIN BID
klavulanska kis

amoksicilin,
KLAVAX BID 400/57 mg
klavulanska kis

amoksicilin,
DUOCLAV
klavulanska kis

amoksicilin,
AUGMENTIN
klavulanska kis

amoksicilin,
XICLAV 3X
klavulanska kis

amoksicilin,
PANKLAV
klavulanska kis

amoksicilin,
KLAMOKS
klavulanska kis

628 J01CA04

629 J01CA04

630 J01CA04

631 J01CR02

632 J01CR02

633 J01CR02

634 J01CR02

635 J01CR02

636 J01CR02

637 J01CR02

638 J01CR02

639 J01CR02

640 J01CR02

641 J01CR02

642 J01CR02

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

film tablete

film tablete

film tablete

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

500 + 125
mg

500 + 125
mg

500 + 125
mg

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

250 + 62,5
mg/5 ml

23

15 tableta

15 tableta

10 film tableta

70 ml

70 ml

70 ml

70 ml

70 ml

70 ml

70 ml

100 ml

125 + 31,25
100 ml
mg/5 ml

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

13,35

13,35

8,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

11,95

6,65

2,20

2,20

2,20

2,20

2,75

2,75

Rp

Rp

Rp

Rp

Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim
aktom gutanja što je potrebno naznačiti na
poleđini recepta.

Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim
aktom gutanja što je potrebno naznačiti na
poleđini recepta.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

AMOKSICILIN

amoksicilin

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju

627 J01CA04

Galenika

SINACILIN

amoksicilin

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju

626 J01CA04

Alkaloid AD

ALMACIN

amoksicilin

625 J01CA04
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CEFALEKSIN

CEFALEXIN

PALITREX

CEPHABOS

CEFALEKSIN

CEFALEXIN

CEFALEXIN REMEDICA

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

657 J01DB01

658 J01DB01

659 J01DB01

660 J01DB01

661 J01DB01

662 J01DB01

PANKLAV 2X

AUGMENTIN

KlavoPhar

KLAVAX BID 1 g

KLAVOCIN BID

PANKLAV 2X

DUOCLAV

XICLAV 2X

KLAMOKS BID

AMOKLAVIN-BID

PANKLAV

656 J01DB01

655 J01CR02

654 J01CR02

653 J01CR02

652 J01CR02

651 J01CR02

650 J01CR02

649 J01CR02

648 J01CR02

647 J01CR02

646 J01CR02

amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis
amoksicilin,
klavulanska kis

Remedica

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

10 tableta
10 tableta
10 tableta
14 tableta
14 tableta
14 tableta
14 tableta
14 tableta

875 + 125
mg
875 + 125
mg
875 + 125
mg
875 + 125
mg
875 + 125
mg
875 + 125
mg
875 + 125
mg
875 + 125
mg
250 mg/5 ml 100 ml

250 mg/5 ml 100 ml

250 mg/5 ml 100 ml

film tablete
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

500 mg

500 mg

500 mg

24

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

10 tableta

875 + 125
mg

film tablete

500 mg

10 tableta

film tablete

875 + 125
mg

15 tableta

15 tableta

20 tableta

500 + 125
mg

500 + 125
mg

500 + 125
mg

film tablete

film tablete

film tablete

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

12,95

12,95

12,95

12,95

12,95

9,90

9,90

9,90

9,90

9,90

17,80

13,35

13,35

Rp

Rp

Rp

Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim
aktom gutanja što je potrebno naznačiti na
poleđini recepta.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Bosnalijek d.d.

Galenika

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Hemofarm d.o.o

GSK

PharmaS d.o.o.

Farmal d.d.

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Lek

Bilim

Deva A.S.

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

amoksicilin,
DUOCLAV
klavulanska kis

644 J01CR02

645 J01CR02

Lek

amoksicilin,
XICLAV
klavulanska kis

643 J01CR02
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Farmavita d.o.o.

ERITROMICIN Farmavita

ERITROMICIN HF

FROMILID

KLACID SR

ERACID

LEKOKLAR

KLACID

FROMILID

ERACID

KLARITROMICIN

ZYMBAKTAR

MONOCLAR

FROMILID UNO

HEMOMYCIN

SUMAMED

SUMAMED FORTE

AZOMEX

HEMOMYCIN

SUMAMED 1200

HEMOMYCIN

AZID

eritromicin

eritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin

666 J01FA01

667 J01FA01

668 J01FA09

669 J01FA09

670 J01FA09

671 J01FA09

672 J01FA09

673 J01FA09

674 J01FA09

675 J01FA09

676 J01FA09

677 J01FA09

678 J01FA09

679 J01FA10

680 J01FA10

681 J01FA10

682 J01FA10

683 J01FA10

684 J01FA10

685 J01FA10

686 J01FA10

690 J01FA10

689 J01FA10

688 J01FA10

AZAX

AZOMICIN

AZOMEX

AZITROMICIN

Bosnalijek d.d.

sulfametoksazol,
ESBESUL
trimetoprim

665 J01EE01

Nobel

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

PharmaS d.o.o.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

Replek Farm

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Mylan

Lek

Farmavita d.o.o.

Mylan

Krka d.d.

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju

retard tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

kapsule

prašak za oralnu
suspenziju

tablete

tablete

7 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

7 tableta

14 tableta

20 tableta

16 kapsula

100 ml

20 tableta

20 tableta

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

25

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

200 mg/5 ml 30 ml

200 mg/5 ml 30 ml

200 mg/5 ml 20 ml

200 mg/5 ml 15 ml

200 mg/5 ml 15 ml

100 mg/5 ml 20 ml

100 mg/5 ml 20 ml

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

500 mg

250 mg

500 mg

250 mg

(200 + 40)
mg/5 ml

(400 + 80)
mg

(400 + 80)
mg

6,40
6,40
6,40
6,40
6,40

10,65

10,65

7,05

6,05

6,05

4,40

4,40

7,40

13,55

13,55

13,55

13,55

13,55

13,55

13,55

7,35

7,40

7,35

8,15

4,10

3,15

2,20

2,20

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1. RTG potvrđena
pneumonija
2. Eradikacija Helicobacter
pylori infekcije

Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim
aktom gutanja što je potrebno naznačiti na
poleđini recepta.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi na osnovu
RTG nalaza ili mišljenja pulmologa.
Za indikaciju pod 2. infekcija dokazana valindim
testovima: CLO test, urea izdisajni test, stolicaantigen test.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

687 J01FA10

Bosnalijek d.d.

sulfametoksazol,
ESBESUL
trimetoprim

664 J01EE01

Hemofarm d.o.o

Remedica

sulfametoksazol,
DEPRIM
trimetoprim

663 J01EE01
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CIPROZAD

Ciprofloxacin Biofarma

Ciprofloxacin Biofarma

NOFLOX

NOLICIN

NORFLOXACIN Replek

MEDAZOL

MEDAZOL

ORVAGIL

METROZOL

FLUCONAL

DIFLUCAN

FUNZOL

FLUCON

FUNZOL

ciprofloksacin

ciprofloksacin

ciprofloksacin

norfloksacin

norfloksacin

norfloksacin

metronidazol

metronidazol

metronidazol

metronidazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

714 J01MA02

715 J01MA02

716 J01MA06

717 J01MA06

718 J01MA06

719 J01XD01

720 J01XD01

721 J01XD01

722 J01XD01

723 J02AC01

724 J02AC01

725 J02AC01

726 J02AC01

727 J02AC01
Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

PFIZER

Hemofarm d.o.o

400 mg

400 mg

250 mg

400 mg

400 mg

400 mg

750 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

14 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

6,75

6,75

4,25

9,80

9,80

9,80

20,85

9,85

9,85

9,85

6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,55
4,55
4,55
4,55
6,35
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Rp

Rp

Rp

Rp

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

26

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

24,55

9,35

9,35

9,35

9,35

Rp

500 mg
10 tableta
4,35
J02 - ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

Liječenje kandidoza i
dermatomikoza.

Liječenje urinarnih
infekcija uz antibiogram.

1. Infekcija respiratornog
trakta
2. Zarazne bolesti crijeva
izazvane uzrocnikom
Salmonellae, Shigella.
3. Infekcije urogenitalnog
trakta
4. Hronične rane.

Uz predočeni mikrobiološki nalaz.

1. Lijek se može propisati samo uz antibiogram.
2. Za komplikovane urinarne infekcije sa visokom
temperaturom lijek se može propisati bez
antibiograma po preporuci specijaliste urologa.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Bosnalijek d.d.

Galenika

Belupo

Belupo

Replek Farm

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

Biofarma

Biofarma

Zada Pharm.

Nobel

Remedica

CIPROFLOXACIN
REMEDICA
SIPROBEL

ciprofloksacin

PRO.MED

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Krka d.d.

Bayer

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Replek Farm

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Biofarma

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Krka d.d.

Alkaloid AD

Replek Farm

Deva A.S.

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Krka d.d.

CIFLOXINAL

CIFLOX

CIPROZAD

CIPRINOL

CIPROBAY 500

CIPROL

CIPROMED

CIPROFLOKSACIN

MAROCEN

CITERAL

Ciprofloxacin

CIFLOX

CIPROZAD

CIPRINOL

CITERAL

AZIMED

AZITRO

HEMOMYCIN

SUMAMED

AZIBIOT

713 J01MA02

azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin

712 J01MA02

711 J01MA02

710 J01MA02

709 J01MA02

708 J01MA02

707 J01MA02

706 J01MA02

705 J01MA02

704 J01MA02

703 J01MA02

702 J01MA02

701 J01MA02

700 J01MA02

699 J01MA02

698 J01MA02

697 J01MA02

696 J01MA02

695 J01FA10

694 J01FA10

693 J01FA10

692 J01FA10

691 J01FA10
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DIFLUCAN

FLUCON

FUNZOL

DIFLUCAN

FLUCONAL

HERNOVIR

HERNOVIR

HERPLEX

ARAVA

SANDIMMUN NEORAL

IMURAN

IMUPRIN

ATIOPRIN

RAPTEN - K

DIFEN

NAKLOFEN

RAPTEN

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

aciklovir

aciklovir

aciklovir

leflunomid

ciklosporin

azatioprin

azatioprin

azatioprin

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

728 J02AC01

729 J02AC01

730 J02AC01

731 J02AC01

732 J02AC01

733 J05AB01

734 J05AB01

735 J05AB01

736 L04AA13

737 L04AD01

738 L04AX01

739 L04AX01

740 L04AX01

741 M01AB05

742 M01AB05

743 M01AB05

744 M01AB05
Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

100 mg

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

7 kapsula

5,80

5,80

5,80

5,80

24,55

Rp

dermatomikoza.

400 mg

400 mg

200 mg

35 tableta

25 tableta

25 tableta

31,10

22,20

14,45
Rp

50 mg

50 mg

50 mg

25 mg

20 mg

100 tableta

100 tableta

100 tableta

50 kapsula

30 tableta

34,55

34,55

34,55

62,00

85,30

Aktivni reumatoidni
artritis, aktivni psorijazni
artritis kod bolesnika koji
Rp/ spec ne reagiraju na
monoterapiju
metotreksatom i
sulfasalazinom.
1. Za pacijente nakon
transplantacije organa.
2. Za pacijente sa
Rp/ spec autoimunim bolestima,
uključujući Chronovu
bolest, ulcerozni kolitis i
sarkoidozu.

1. Infekcije uzrokovane
virusom Herpes zoster.
2. U pripremi bolesnika za
transplantaciju organa.
3. Prevencija virusnih
infekcija kod hematoonkoloških pacijenata u
toku iil nakon hemoterapije.

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

27

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

1,40

1,40

1,40

0,70

M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI

M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM

film tablete

film tablete

film tablete

meke kapsule

film tablete

L04 - IMUNOSUPRESIVI

L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

tablete

tablete

tablete

J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

Za indikacije pod 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju
na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste.

Lijek se uvodi sam ili kao dodatna terapija samo
uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili
specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju.

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja nadležnog specijaliste na nivou
bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na
osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za
hematologiju i onkologiju.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7
dana.

Uz predočeni mikrobiološki nalaz.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Hemofarm d.o.o

Aqvida

Remedica

Excella

Novartis

Sanofi-aventis

Farmavita d.o.o.

Nobel

Nobel

Hemofarm d.o.o

PFIZER

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

PFIZER
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DIKLOFEN

DICLAC retard 100

DIFEN

RAPTEN forte

NAKLOFEN SR

DIKLOFEN

VOLTAREN

RANTUDIL forte

OXIMAL

MELOX

DEVOXICAM

MELOKSIKAM PharmaS

OXIMAL

MELOX

MELCAM

DEVOXICAM

MELOX fort

OXIMAL

MELOKSIKAM PharmaS

MELOX fort

MELCAM

OXIMAL

DALSY

IBUPROFEN

IBUPROFEN Replek

BLOKMAX

IBUPROFEN ALKALOID

DAFEN

IBUPROFEN

IBUPROFEN FARMAVITA

IBUPROFEN Replek Farm

IBUPROFEN REMEDICA

IBUPROFEN Farmal

IBUPROFEN

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

acemetacin

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

745 M01AB05

746 M01AB05

747 M01AB05

748 M01AB05

749 M01AB05

750 M01AB05

751 M01AB05

752 M01AB11

753 M01AC06

754 M01AC06

755 M01AC06

756 M01AC06

757 M01AC06

758 M01AC06

759 M01AC06

760 M01AC06

761 M01AC06

762 M01AC06

763 M01AC06

764 M01AC06

765 M01AC06

766 M01AC06

767 M01AE01

768 M01AE01

769 M01AE01

770 M01AE01

771 M01AE01

772 M01AE01

773 M01AE01

774 M01AE01

775 M01AE01

776 M01AE01

777 M01AE01

778 M01AE01
Farmavita d.o.o.

Farmal d.d.

Remedica

Replek Farm

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

oralna otopina

oralna otopina

oralna otopina

oralna otopina

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

čepići

film tablete

film tablete R

film tablete R

film tablete R

film tablete R

film tablete

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

20 kapsula

10 čepića

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

600 mg

600 mg

600 mg

400 mg

400 mg

400 mg

400 mg

400 mg

28

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

100 mg/5ml 100 ml

100 mg/5ml 100 ml

100 mg/5ml 100 ml

100 mg/5ml 100 ml

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

60 mg

12,5 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

4,50

4,50

3,00

2,20

2,20

2,20

2,20

1,45

3,20

3,20

3,20

3,20

9,10

9,10

9,10

6,05

3,00

3,00

3,00

8,15

8,15

8,15

5,45

2,70

2,70

2,70

7,00

7,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

1,40

Rp

Rp

Rp/ Spec

Rp

Rp

Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim
aktom gutanja što je potrebno naznačiti na
poleđini recepta.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Replek Farm

Hemofarm d.o.o

Mylan

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Nobel

PharmaS d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Nobel

Deva A.S.

Zada Pharm.

Nobel

Farmavita d.o.o.

PharmaS d.o.o.

Deva A.S.

Nobel

Farmavita d.o.o.

Mylan

Novartis

Galenika

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Lek

Galenika
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KETONAL

KETONAL

KNAVON

ALOPURINOL 100 mg

ALOPURINOL 200 mg

ketoprofen

ketoprofen

ketoprofen

alopurinol

alopurinol

782 M01AE03

783 M01AE03

784 M01AE03

785 M04AA01

786 M04AA01

797 N02AX02

796 M05BA06

tramadol

TRAMADOL Stada

BONVIVA

BONNEDRA

ALVODRONIC

IBANDRONAT

IBANDRONAT Lek

POROXIFEN

FOSAMAX T

ALENDOR 70

DRONAT

Hemofarm d.o.o.

ROCHE

Pliva d.o.o

Alvogen

PharmaS d.o.o.

Lek

Hemofarm d.o.o

MSD

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Belupo

Lek

Lek

Bosnalijek d.d.

Mylan

Zada Pharm.

12 supozitorija

12 supozitorija

25 kapsula

20 kapsula

30 tableta

30 tableta

3,45

3,45

3,20

2,55

4,50

4,50

Rp

200 mg

100 mg

60 tableta

100 tableta

1. Liječenje gihta
8,15
2. Porast koncentracije
mokraćne kiseline u serumu
Rp/ spec kao komplikacija terapije
tuberkulostaticima
3. Hronična bubrežna
7,00
bolest

M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

600 mg

600 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

1 tableta

1 tableta

1 tableta

1 tableta

1 tableta

4 tablete

4 tablete

4 tablete

4 tablete

4 tablete

16,80

16,80

16,80 Rp/ spec

16,80

16,80

16,90

16,90

16,90 Rp/ spec

16,90

16,90

oralna otopina

100 mg/ml

29

10 ml

N02 - ANALGETICI
4,00

N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

1. Osteoporoza.
2. Hiperparatireoidizam.

M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU

tablete

tablete

čepići

čepići

kapsule

kapsule

film tablete

film tablete

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili
specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji
određuje dužinu trajanja terapije.

Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kada je
ukupan T skor DXA jednak ili niži od -2,5 SD ili
sa dvije ili više pojedinačnih DXA vrijednosti T
skora jednak ili niži od -2,5 SD, ili kada su
prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije
zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog
ljekara uz oprez na gastrointestinalne
komplikacije.

1. Lijek se uvodi samo uz preporuku
subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa
odjeljenja za reumatologiju.
2. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju po
preporuci pneumofiziologa.
3. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja specijaliste Odjeljenje za nefrologiju i
hemodijalizu.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

795 M05BA06

794 M05BA06

793 M05BA06

792 M05BA06

791 M05BA04

790 M05BA04

789 M05BA04

788 M05BA04

PROMASS

KETOBOS

ketoprofen

781 M01AE03

alendronska
kiselina
alendronska
kiselina
alendronska
kiselina
alendronska
kiselina
alendronska
kiselina
ibandronska
kiselina
ibandronska
kiselina
ibandronska
kiselina
ibandronska
kiselina
ibandronska
kiselina

BRUFEN

ibuprofen

780 M01AE01

787 M05BA04

DAFEN

ibuprofen

779 M01AE01
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TRAMADOL ALKALOID

BOLDOL

tramadol

tramadol

801 N02AX02

802 N02AX02

NOMIGREN

PHENOBARBITON

KARBAPIN

ergotamin
kombinacija

fenobarbiton

karbamazepin

817 N03AA02

818 N03AF01

ZARACET

DORETA

DORETA

TRAMADOX

ZALDIAR

DOTRAX

DORETA

ZARACET

DOTRAX

DORETA

ZALDIAR

DORETA

816 N02CA52

815 N02AX52

814 N02AX52

813 N02AX52

812 N02AX52

811 N02AX52

810 N02AX52

809 N02AX52

808 N02AX52

807 N02AX52

806 N02AX52

805 N02AX52

804 N02AX52

ZARACET

TRAMADOL

tramadol

800 N02AX02

803 N02AX52

TRAMADOL

tramadol

799 N02AX02

tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol

TRAMADOL KRKA

tramadol

798 N02AX02

Hemofarm d.o.o

tablete

tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

tablete

tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

oralna otopina

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

10 ml

200 mg

100 mg

30

50 tableta

30 tableta

N03 - ANTIEPILEPTICI

200 + 80 + 25
20 tableta
+ 20 + 0,75 mg

75 + 650 mg

75 + 650 mg

75 + 650 mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

100 mg/ml

Rp/ spec

Rp

5,85

6,40 Rp/ spec

14,00

15,05

15,05

10,05

8,05

8,05

8,05

8,05 Rp/ spec

8,05

5,35

5,35

2,70

2,70

2,70

3,60

3,60

3,60

3,60

4,00

1. Epilepsija.
2. Neuropatska bol.

Prekid i prevencija napada
migrene

Simptomatsko liječenje
umjerene do jake boli

Liječenje umjerene do jake
boli

Za indikaciju pod 1., 3. i 4. lijek se uključuje na
osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ljekara specijaliste.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Krka d.d.

JGL

Hemofarm d.o.o

Amsal

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

Amsal

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.
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TRILEPTAL

EXMAL

TRILEPTAL

EXMAL

TRILEPTAL

okskarbazepin

okskarbazepin

okskarbazepin

okskarbazepin

okskarbazepin

822 N03AF02

823 N03AF02

824 N03AF02

825 N03AF02

826 N03AF02

LATRIGIL

LAMICTAL

LAMAL

DANOPTIN

ARVIND

ARVIND

LATRIGIL

LAMICTAL

LAMAL

DANOPTIN

LAMOTRIGIN Lek

DANOPTIN

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

833 N03AX09

834 N03AX09

835 N03AX09

836 N03AX09

837 N03AX09

838 N03AX09

839 N03AX09

840 N03AX09

841 N03AX09

842 N03AX09

843 N03AX09

831 N03AX09

832 N03AX09

DEPAKINE

DEPAKINE CHRONO 500

NAVARIN XR

LAMOTRIGIN Lek

natrijum
valproat
valproinska kis.,

natrijum
valproat
valproinska kis.,

natrijum
valproat
lamotrigin

830 N03AG01

829 N03AG01

828 N03AG01

valproinska kis.,
DEPAKINE CHRONO 300
natrijum
valproat
valproinska kis.,

TEGRETOL CR

karbamazepin

821 N03AF01

827 N03AG01

Remedica

CARBAMAZEPINE
REMEDICA

karbamazepin

820 N03AF01

Pliva d.o.o

Lek

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

GSK

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

sirup

tablete

tablete

tablete

sirup

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete prod.osl

tablete

tablete

250 ml

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

30 tableta

50 tableta

50 tableta

150 mL

57,64 mg/
mL

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

31

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

145 + 333
mg

25 mg

30 tableta

145 + 333
mg

87 + 199,80
100 tableta
mg

60 mg/ml

600 mg

600 mg

300 mg

300 mg

400 mg

200 mg

200 mg

18,25

11,35

11,35

11,35

11,35

11,35

11,35

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

8,40

8,40

8,40

15,20

26,35

32,15

Rp/ spec

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremećaj

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremećaj,
Rp/ spec
shizoafektivni poremećaj.

32,15 Rp/ spec

19,30

19,30

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremećaj

2. Neuropatska bol.
3. Bipolarni poremećaj.
Rp/ spec 4. Agresivno ponašanje u
sklopu drugih
5,85
psihijatrijskih poremećaja
neovisno o etiologiji.
14,40
5,85

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za
bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja
neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste
odjeljenja neuropedijatrije.

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za
bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja
neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste
odjeljenja neuropedijatrije.

Po preporuci neurologa/ psihijatra/ NPS/
neuropedijatra/
specijaliste
odjeljenja
neuropedijatrije, kao druga terapijska linija.

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci
specijaliste.

osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/
neuropedijatra/
specijaliste
odjeljenja
neuropedijatrije.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Hemofarm d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

GSK

Hemofarm d.o.o.

Lek

Sanofi-aventis

Sanofi-aventis

Abdi Ibrahim

Sanofi-aventis

Novartis

Bosnalijek d.d.

Novartis

Bosnalijek d.d.

Novartis

Novartis

Novartis

TEGRETOL

karbamazepin

819 N03AF01
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Alkaloid AD
Farmavita d.o.o.

LAMICTAL

LAMAL

ARVIND

TIRAMAT 25 mg

TIRAMAT 50 mg

TIRAMAT 100 mg

GABOTON

KATENA

NEURONTIN

NEURONTIN

NIRVAX

KATENA

GABOTON

NIRVAX

GABOTON

LYVAM

LEVETIRACETAM
Farmavita

KEPPRA 250 mg

NOTMAL

LEVETIRACETAM LEK

EPINEXX

LEPTICA

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

topiramat

topiramat

topiramat

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

846 N03AX09

847 N03AX09

848 N03AX09

849 N03AX11

850 N03AX11

851 N03AX11

852 N03AX12

853 N03AX12

854 N03AX12

855 N03AX12

856 N03AX12

857 N03AX12

858 N03AX12

859 N03AX12

860 N03AX12

861 N03AX14

862 N03AX14

863 N03AX14

864 N03AX14

865 N03AX14

866 N03AX14

867 N03AX14
Ilko Ilac

Abdi Ibrahim

Lek

Hemofarm d.o.o

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

500 mg

500 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

400 mg

400 mg

300 mg

300 mg

300 mg

300 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

25 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

32

50 tableta

50 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30,40

30,40

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

20,20

20,20

22,20

22,20

22,20

22,20

3,25

3,25

3,25

43,50

Rp/ spec Epilepsija

1. Epilepsija
2. Neuropatska bol kod
pacijenata sa karcinomom.
3. Bolne dijabetične
polineuropatije.
4. Postherpetična
neuropatska bol.
5. Bipolarni poremećaj
Rp/ spec 6. Panični poremećaj
7. Socijalna fobija.
8. Generalizirani anksiozni
poremećaj
9. Lumbosakralna ili
cervikobrahijalna
radikulopatija
10. Kalcifilaksa kod
dijaliznih pacijenata

1.Epilepsija.
25,95 Rp/ spec 2.Posttraumatski stresni
poremećaj

11,90

18,25

18,25

18,25

18,25

18,25

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.

Za indikacije pod 1., 5., 6., 7. i 8. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/
NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja
neuropedijatrije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne
njege.
Za indikaciju pod 3. i 9. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu
EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u
toku godine dana.
Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja ljekara specijaliste u trajanju najduže do
tri mjeseca u toku godine dana.
Za indikaciju pod 10. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja specijaliste sa Odjeljenje za nefrologiju
i hemodijalizu ili mišljenja neurologa.

Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na
druge antiepileptike na osnovu mišljenja
neurologa/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste
odjeljenja neuropedijatrije.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

UBC Pharm

Lek

Bosnalijek d.d.

Lek

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

PFIZER

PFIZER

Farmavita d.o.o.

Lek

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Alkaloid AD

GSK

Hemofarm d.o.o.

LATRIGIL

lamotrigin

845 N03AX09

Lek

LAMOTRIGIN Lek

lamotrigin

844 N03AX09
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Farmavita d.o.o.

LEVETIRACETAM
Farmavita

KEPPRA 500 mg

LYVAM

NOTMAL

KEPPRA 100 mg/ml

PAGAMAX

EPIRON

PREGABALIN LEK

LYRICA

PREGABIO

GABINA

EPICA

PAGAMAX

EPIRON

PREGABALIN LEK

LYRICA

PREGABIO

GABINA

EPICA

PREGABIO

GABINA

BELEPTIC

BELEPTIC

BELEPTIC

BELEPTIC

AKINETON

BIPERIDEN

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

lakozamid

lakozamid

lakozamid

lakozamid

biperiden

biperiden

869 N03AX14

870 N03AX14

871 N03AX14

872 N03AX14

873 N03AX14

874 N03AX16

875 N03AX16

876 N03AX16

877 N03AX16

878 N03AX16

879 N03AX16

880 N03AX16

881 N03AX16

882 N03AX16

883 N03AX16

884 N03AX16

885 N03AX16

886 N03AX16

887 N03AX16

888 N03AX16

889 N03AX16

890 N03AX18

891 N03AX18

892 N03AX18

893 N03AX18

894 N04AA02

895 N04AA02
Replek Farm

Desma

Farmavita d.o.o.

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

oralna otopina

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

56 tableta

56 tableta

56 tableta

56 tableta

56 kapsula

56 kapsula

60 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

60 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

300 ml

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

2 mg

2 mg

33

50 tableta

50 tableta

1. Adjuvantna terapija
parcijalnih konvuzija sa ili
bez sekundarne
generalizacije kod odraslih
bolesnika.
2.Generalizovani anksiozni
poremećaj kod odraslih
poslije nezadovoljavajućeg
Rp/ spec odgovora na dva prethodno
primijenjena antidepresiva.
3. Neuropatska bol kod
pacijenata sa karcinomom.
4. Bolne dijabetične
polineuropatije.
5. Lumbosakralna ili
cervikobrahijalna
radikulopatija

Za indikaciju pod 4. i 5. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu
EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u
toku godine dana.

Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne
njege.

Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.

38,00

4,35 Rp/ spec

4,35

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS.

Monoterapija i dodatna
terapija u liječenju
parcijalnih napada sa
77,30
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
sekundarnom
Rp/ spec
neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili
generalizacijom ili bez nje
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije
133,65
kod odraslih, adolescenata i
djece od navršenih 4 godine
153,30
života s epilepsijom.

53,05

53,05

33,65

31,45

31,45

31,45

31,45

31,45

31,45

23,80

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

68,55

36,50

36,50

36,50

36,50

36,50

N04 - ANTIPARKINSONICI

200 mg

150 mg

100 mg

50 mg

300 mg

300 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

100 mg/ml

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

PFIZER

Lek

Bosnalijek d.d.

Nobel

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

PFIZER

Lek

Bosnalijek d.d.

Nobel

UBC Pharm

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

UBC Pharm

Lek

LEVETIRACETAM LEK

levetiracetam

868 N03AX14
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Farmavita d.o.o.

AGILLAS

PARLIN

levomepromazin NOZINAN

PRAZINE

PROMAZIN Farmavita

PRAZINE

MODITEN

HALDOL

HALOPERIDOL KRKA

LEPONEX

CLOZAPIN LEK

CLOZAPINE

LEPONEX

CLOZAPINE

CLOZAPIN LEK

KVELUX

rasagilin

levomepromazin NOZINAN

PROMAZIN Farmavita

rasagilin

promazin

promazin

promazin

promazin
flufenazin
flufenazin
flufenazin

haloperidol

haloperidol

klozapin

klozapin

klozapin

klozapin

klozapin

klozapin

kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin

900 N04BD02

901 N04BD02

902 N05AA02

903 N05AA02

904 N05AA03

905 N05AA03

906 N05AA03

907 N05AA03

911 N05AD01

912 N05AD01

913 N05AH02

914 N05AH02

915 N05AH02

916 N05AH02

917 N05AH02

918 N05AH02

919 N05AH04

923 N05AH04

922 N05AH04

921 N05AH04

KVENTIAX

Q-PIN

KVETIAPIN

KVENTIAX

METOTEN

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

PharmaS d.o.o.

Krka d.d.

Lek

Lek

Remedica

Mylan

Remedica

Lek

Mylan

Krka d.d.

Krka d.d.

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Nobel

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Lek

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

50 tableta

30 tableta

28 tableta

100 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

100 mg

100 mg

100 mg

25 mg

25 mg

25 mg

2 mg

10 mg

5 mg

1 mg

1 mg

100 mg

100 mg

25 mg

25 mg

25 mg

100 mg

34

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

25 tableta

30 tableta

100 tableta

25 tableta

25 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

20 tableta

20 tableta

N05 - PSIHOLEPTICI

1 mg

1 mg

250 + 25 mg 100 tableta

250 + 25 mg 100 tableta

100 + 25 mg 100 tableta

2 mg

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
neurologa.

neurologa/psihijatra/NPS.

Rp/ spec

Rp/ spec

Rp/ spec

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
neuropsihijatra.

18,25
18,25
18,25
18,25 Rp/ spec
33,70

35,65

1. Poremećaji iz spektra
shizofrenije i drugi
psihotični poremećaji
neovisno o etiologiji

Shizofrenija i drugi
psihotični poremećaji sa
11,10
nezadovoljavajućim
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
Rp/ spec
odgovorom na prethodno psihijatra/NPS.
35,65
primijenjene antipsihotike.
35,65
11,10

11,10

7,00

10,50

26,15
2,40
2,40 Rp/ spec
20,00

26,15

8,00

8,00

4,00

8,85

32,00

Idiopatska Parkinsonova
bolest (PB) kao
monoterapija (bez
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
Rp/ spec levodope) ili kao dodatna
neurologa.
terapija (s levodopom) kod
34,30
bolesnika sa fluktuacijama
prilikom isteka doze.

43,25

43,25 Rp/ spec Parkinsonova bolest

23,40

4,35

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

920 N05AH04

910 N05AB02

909 N05AB02

MODITEN

Sanofi-Aventis

DAMAR

levodopa,
karbidopa

899 N04BA02

908 N05AB02

Sanofi-Aventis

NAKOM

levodopa,
karbidopa

898 N04BA02

ROCHE

MADOPAR

levodopa,
benzerazid

897 N04BA02

Alkaloid AD

MENDILEX

biperiden

896 N04AA02
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EGLONYL

BOSNYL

SULPIRID FARMAVITA

EGLONYL FORTE

ANTARZA

RICUS

PROSPERA

RISSET

RISSAR

ANTARZA

TORENDO

ANTARZA

RICUS

RISSET

PROSPERA

RISSAR

TORENDO

ANTARZA

ANTARZA

RICUS

RISSAR

ANTARZA

RICUS

sulpirid

sulpirid

sulpirid

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

932 N05AL01

933 N05AL01

934 N05AL01

935 N05AX08

936 N05AX08

937 N05AX08

938 N05AX08

939 N05AX08

940 N05AX08

941 N05AX08

942 N05AX08

943 N05AX08

944 N05AX08

945 N05AX08

946 N05AX08

947 N05AX08

948 N05AX08

949 N05AX08

950 N05AX08

951 N05AX08

952 N05AX08

953 N05AX08

931 N05AL01

930 N05AH04

929 N05AH04

928 N05AH04

927 N05AH04

926 N05AH04

Q-PIN

KVENTIAX

KVETIAPIN

KVELUX

Q-PIN

KVETIAPIN

KVELUX

kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
sulpirid

925 N05AH04

924 N05AH04

Biofarma

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Biofarma

Zada Pharm.

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

4 mg

3 mg

3 mg

3 mg

3 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

200 mg

50 mg

50 mg

50 mg

200 mg

200 mg

200 mg

200 mg

100 mg

100 mg

100 mg

35

20 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

Rp

2. Bipolarni poremećaj.
3. Teška depresivna
epizoda sa psihotičnim
simptomima, stanja
agitacije i uznemirenosti.

21,75

23,85

15,90

15,90

15,90

16,85

16,85

11,20

11,20

11,20

11,20

11,20

9,80

9,80

6,55

6,55

6,55

6,55

6,55

Po preporuci psihijatra/NPS.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS

1. Poremećaji iz spektra
shizofrenije i drugi
psihotični poremećaji
neovisno o etiologiji.
2. Bipolarni afektivni
poremećaj
3. Prolazna psihotična
stanja kod organskih
poremećaja.
Rp/ spec 4. Mentalna retardacija sa
značajnim poremećajem
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ponašanja koji zahtijeva
psihijatra/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste
pažnju ili tretman.
odjeljenja neuropedijatrije.
5. Hiperkinetički poremećaj
ponašanja.
6. Poremećaji ponašanja.
7. Liječenje poremećaja
ponašanja iz autističnog
spektra.
8. Agresivno ponašanje i
uznemirenost u sklopu
drugih psihijatrijskih
poremećaja.

Poremećaji iz spektra
shizofrenije i drugi
5,35 Rp/ spec
psihotični poremećaji
neovisno o etiologiji

3,40

3,40

33,70
33,70
33,70
52,65
52,65
52,65
52,65
3,40

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Zada Pharm.

Krka d.d.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Biofarma

Zada Pharm.

Krka d.d.

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Biofarma

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

PharmaS d.o.o.

Lek

Farmavita d.o.o.

PharmaS d.o.o.

Lek
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ABIZOL

ARYZALERA

TREFERO

ARIPIPRAZOL PLIVA

ARIPREXA

ARIPIPRAZOL LEK

ARIPRIZOL

LUMINEL

ABIZOL

ARYZALERA

TREFERO

ARIPIPRAZOL PLIVA

ARIPRIZOL

LUMINEL

ARYZALERA

ARIPRIZOL

BOSAURIN

DIAZEPAM

BENSEDIN

BOSAURIN

DIAZEPAM

DIAZEPAM ALKALOID

BENSEDIN

APAURIN

BOSAURIN

DIAZEPAM

BENSEDIN

TRAZEM

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

nitrazepam

954 N05AX12

955 N05AX12

956 N05AX12

957 N05AX12

958 N05AX12

959 N05AX12

960 N05AX12

961 N05AX12

962 N05AX12

963 N05AX12

964 N05AX12

965 N05AX12

966 N05AX12

967 N05AX12

968 N05AX12

969 N05AX12

970 N05BA01

971 N05BA01

972 N05BA01

973 N05BA01

974 N05BA01

975 N05BA01

976 N05BA01

977 N05BA01

978 N05BA01

979 N05BA01

980 N05BA01

981 N05CD02
Bosnalijek d.d.

Galenika

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

oral.dispez.tab.

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

oral.dispez.tab.

tablete

tablete

5 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

2 mg

2 mg

2 mg

30 mg

30 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

36

10 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

1,30

1,40

1,40

1,40

1,40

1,15

1,15

1,15

1,15

0,90

0,90

0,90

97,20

91,20

45,60

59,30

45,60

45,60

45,60

42,50

31,10

49,80

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

29,00

Rp

Rp

Poremećaji spavanja

1. Shizofrenija i drugi
psihotični poremećaji
neovisno o etiologiji.
Rp/ spec 2. Bipolarni poremećaj
3. Depresivni poremećaji depresivna epizoda sa
psihotičnim simptomima
4. Poremećaji iz spektra
autizma.

na

osnovu

mišljenja

Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja
ljekara specijaliste određene grane medicine do 3
mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz
mišljenje ljekara specijaliste određene grane
medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).

Ukoliko pacijenti već koriste lijekove zaštićenih
naziva koji imaju veću cijenu po jediničnoj
dozi, potrebno je da daju potpisanu izjavu
nadležnom ljekaru da žele nastaviti koristiti isti
lijek, iako su upoznati da lijek ima značajno
veću cijenu od postojećih generičkih paralela.

Preporučuje se uvođenje lijekova zaštićenih
naziva koji imaju nižu cijenu po jediničnoj
dozi.

FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST
PROPISIVANJA!

Lijek se uvodi
psihijatra/NPS.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Galenika

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Galenika

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Nobel

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Lek

Amsal

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Nobel
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FLUOXETIN ALKALOID

FLUOXETIN FARMAVITA

FLUNISAN

FLUSETIN

PAROKSETIN ReplekPharm Replek Farm
Zada Pharm.

AMYZOL

PAROXAL

SEROXAT

PAROKSETIN PharmaS

DIPRESAN

DEPROZEL 20 mg

PAKSTON

PAKSTON

MISOL

ASENTRA

ZOLOFT

SIDATA

SERTAN

SERTRALIN Mylan

LUXETA 50 mg

LISETRA

ASENTRA

SETALOFT

ASENTRA

amitriptilin

fluoksetin

fluoksetin

fluoksetin

fluoksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

984 N06AA09

985 N06AB03

986 N06AB03

987 N06AB03

988 N06AB03

989 N06AB05

990 N06AB05

991 N06AB05

992 N06AB05

993 N06AB05

994 N06AB05

995 N06AB05

996 N06AB05

997 N06AB06

998 N06AB06

999 N06AB06

1000 N06AB06

1001 N06AB06

1002 N06AB06

1003 N06AB06

1004 N06AB06

1005 N06AB06

1006 N06AB06

1007 N06AB06
Krka d.d.

Actavis

Krka d.d.

Zada Pharm.

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

film tablete

film tablete

tablete

10 tableta

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

30 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

25 mg

10 mg

37

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 kapsula

30 kapsula

30 tableta

100 tableta

2,00

3,85

1,30

Rp/ spec

Rp/ spec

Rp/ spec

Rp

14,10

14,10

7,70

7,70

7,70 Rp/ spec

7,20

7,20

7,20

7,20

7,20

7,20

16,85

7,70

7,70

7,70

7,70

7,70

7,70

7,70

6,80

10,15

10,15

10,15

N06 - PSIHOANALEPTICI

5 mg

Poremećaji spavanja

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara
specijaliste.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara
specijaliste.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara
specijaliste.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS/ neurologa.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Pliva d.o.o

Mylan

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

PFIZER

Krka d.d.

Nobel

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

PharmaS d.o.o.

GSK

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

Farmavita d.o.o.

Alkaloid AD

Lek

Lek

AMYZOL

amitriptilin

983 N06AA09

Farmavita d.o.o.

CERSON

nitrazepam

982 N05CD02
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CITAFORT

ESRAM

SERPENTIL

ZEPIRA

FILEX

ELICEA

CITRALES

ESCITA

CITALEA

CITRAM

TREGONA D

YASNAL

DONECEPT

TREGONA D

YASNAL

DONECEPT

MEMANDO

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

donepezil

donepezil

donepezil

donepezil

donepezil

donepezil

memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin

1010 N06AB10

1011 N06AB10

1012 N06AB10

1013 N06AB10

1014 N06AB10

1015 N06AB10

1016 N06AB10

1017 N06AB10

1018 N06AB10

1019 N06AB10

1020 N06DA02

1021 N06DA02

1022 N06DA02

1023 N06DA02

1024 N06DA02

1025 N06DA02

1026 N06DX01

1033 N06DX01

1032 N06DX01

1031 N06DX01

MEXIA

MEMANTIN LEK

DEMAX

MEMENTO

MEMANTIN PLIVA

YMANA

Nobel

Lek

Abdi Ibrahim

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

Nobel

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Amsal

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Pliva d.o.o

Nobel

Lek

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

100 mg

100 mg

50 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

Rp/ spec

25,20
25,20
25,20
27,00
Rp/ spec
27,00
27,00
27,00
45,05

32,00

1. Umjerena do teška
demencija kod
Alzheimerove bolesti
2. Vaskularna demencija

1. Slaba do umjerena
demencija kod
Rp/ spec
Alzheimerove bolesti
32,00
2. Vaskularna demencija
32,00
22,85

22,85

22,85

8,85

9,10

9,10

8,75

9,10

9,10

9,10

8,50

8,50

8,50

15,10

14,10

38

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

ODT

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS.

Ukoliko pacijenti već koriste lijekove zaštićenih
naziva koji imaju veću cijenu po jediničnoj
dozi, potrebno je da daju potpisanu izjavu
nadležnom ljekaru da žele nastaviti koristiti isti
lijek, iako su upoznati da lijek ima značajno
veću cijenu od postojećih generičkih paralela.

Preporučuje se uvođenje lijekova zaštićenih
naziva koji imaju nižu cijenu po jediničnoj
dozi.

FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST
PROPISIVANJA!

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara
specijaliste.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

1030 N06DX01

1029 N06DX01

1028 N06DX01

MEXIA

ASENTRA

sertralin

1009 N06AB06

1027 N06DX01

SERTAN

sertralin

1008 N06AB06
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HEPTANON

METADON ALKALOID

SUBOXONE

BUPRENORFIN/
NALOKSON MYLAN

SUBOXONE

BUPRENORFIN/
NALOKSON MYLAN

BETASERC

BETASERC

URUTAL

VENTOLIN inhaler

SALRES

metadon

metadon

buprenorfin,
nalokson

buprenorfin,
nalokson

buprenorfin,
nalokson

buprenorfin,
nalokson

betahistin

betahistin

betahistin

salbutamol

salbutamol

1034 N07BC02

1035 N07BC02

1036 N07BC51

1037 N07BC51

1038 N07BC51

1039 N07BC51

1040 N07CA01

1041 N07CA01

1042 N07CA01

1043 R03AC02

1044 R03AC02
Deva A.S.

50 tableta

50 tableta

20 tableta

7 lingvaleta

7 lingvaleta

7 lingvaleta

7 lingvaleta

10 ml

20 tableta

Rp spec

Liječenje zavisnosti od
opijata

Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste
ORL ili neurologa do 3 mjeseca u jednoj godini
1. Vertigo
uz nalaz audiološke obrade (tonalni audiogram,
2. Tinitus
vestibulogram, timpanogram).
14,00 Rp/ spec
3. Gubitak sluha povezan sa Izuzetno se lijek može uključiti za navedene
indikacije po preporuci specijaliste ORL ili
Menierovim sindromom
neurologa bez prethodne audiološke obrade do 30
dana.
14,00

5,60

26,60

26,60

7,50

7,50

sprej

sprej

100
mcg/doza
100
mcg/doza

39

200 doza

200 doza

Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim
ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost
na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na
osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa
Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja psihijatara nadležnih za
1. Lečenje zavisnosti od
liječenje bolesti ovisnosti.
opijata.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji
Rp spec 2. Suzbijanje snažnog bola
karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili
(bola uzrokovanog
u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju
karcinomom).
3,70
zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou
zdravstvene zaštite.
4,55

5,15

5,15

Rp

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

GSK

24 mg

24 mg

24 mg

8 + 2 mg

8 + 2 mg

2 + 0,5 mg

2 + 0,5 mg

10 mg/ml

5 mg

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

tablete

tablete

tablete

lingvalete

lingvalete

lingvalete

lingvalete

oralne kapi

tablete

R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI

Farmavita d.o.o.

Mylan

Mylan

Mylan

Reckitt Ben.

Mylan

Reckitt Ben.

Alkaloid AD

Pliva d.o.o
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SERETIDE inhaler

SERZYL

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

1050 R03AK06

1051 R03AK06

1059 R03AK06

1058 R03AK06

1057 R03AK06

SERZYL

RESPIRO

SERETIDE inhaler

BREQUAL

SPYRO

SERETIDE Diskus

RESPIRO

Mylan

Deva A.S.

GSK

Abdi Ibrahim

Amsal

GSK

Deva A.S.

GSK

Mylan

GSK

12 mcg/doza 120 doza

otopna za
inhaliranje pod
pritiskom

120 doza

120 doza

120 doza

120 doza
120 doza
120 doza

50 + 100
mcg
50 + 100
mcg
25 + 250
mcg
25 + 250
mcg
25 + 250
mcg

prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje

inhalator

inhalator

inhalator

60 doza

50 + 100
mcg

prašak za
inhaliranje

40

60 doza

60 doza

25 + 50 mcg 120 doza

25 + 50 mcg 120 doza

25 + 125
mcg

25 + 125
mcg

25 + 125
mcg

30 kapsula

inhalator

inhalator

inhalator

inhalator

inhalator

prašak za inhalaciju
150 mcg
kapsula

Pašak za inhalaciju,
12 mcg/doza 60 doza
kapsule i inhalator

25 mcg/doza 120 doza

inhalaciona
suspenzija za
raspršivač

61,70

61,70

61,70

38,15

38,15

38,15

43,00

1. Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za
Rp/ spec
teške i veoma teške (C i D
43,00
C
stadijum) oblike bolesti.

50,55

50,55

50,55

stadijum) oblike bolesti.

Rp/ spec umjereno teške, teške i
53,00
C
veoma teške (B, C i D

HOPB kod odraslih za

1.Bronhijalna astma samo
uz terapiju inhalacionim
kortikosteroidima.
Rp/ spec
2. HOPB kod odraslih za
C
umjereno teške, teške i
35,40
veoma teške (B, C i D
stadijum) oblike bolesti.
70,85

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod
bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana
inhalatornim kortikosteroidima i kratkodjelujućim beta-2 agonistima.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa ili pedijatra na odjelu dječije
pulomologije.

Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
pneumofiziologa, pedijatara na odjelu dječije
pulmologije.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

1056 R03AK06

1055 R03AK06

1054 R03AK06

1053 R03AK06

SERETIDE inhaler

RESPIRO

salmeterol,
flutikazon

1049 R03AK06

salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon

Novartis

ONBREZ Breezhaler

indakaterol

1048 R03AC18

1052 R03AK06

Deva A.S.

formoterol
FOTEROL
fumarat dihidrat

1047 R03AC13

Deva A.S.

Chiesi Farm.

formoterol
ATIMOS
fumarat dihidrat

GSK

1046 R03AC13

SEREVENT

salmeterol

1045 R03AC12

1.Bronhijalna astma samo
uz terapiju inhalacionim
kortikosteroidima.
Rp/ spec
38,00
2. HOPB kod odraslih za
C
umjereno teške, teške i
veoma teške (B, C i D
stadijum) oblike bolesti.
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GSK

Novartis

BREQUAL

SERETIDE Diskus

AirFluSal Forspiro

SPYRO

BREQUAL

DUORESP SPIROMAX

DUORESP SPIROMAX

FOSTER 100 µg/6 µg

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

budesonid,
formoterol

budesonid,
formoterol

formoterol,
beklometazon

flutikazon
RELVAR ELLIPTA
furoat/vilanterol

flutikazon
RELVAR ELLIPTA
furoat/vilanterol

indakaterol/
glkopironium

1063 R03AK06

1064 R03AK06

1065 R03AK06

1066 R03AK06

1067 R03AK06

1068 R03AK07

1069 R03AK07

1070 R03AK08

1071 R03AK10

1072 R03AK10

1073 R03AL04

Chiesi Farm.

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Abdi Ibrahim

Amsal

Lek

GSK

Abdi Ibrahim

Amsal

30 doza

30 doza

41

30 kapsula +
110+50 mcg
inhalator

prašak za inhalaciju 184/22mcg

prašak za
inhalaciju, tvrde
kapsule

60 doza

120 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

6 + 100 mcg 180 doza

320+9
mcg/dozi

160+4,5
mcg/dozi

50 + 500
mcg

50 + 500
mcg

50 + 500
mcg

50 + 500
mcg

50 + 250
mcg

50 + 250
mcg

50 + 250
mcg

50 + 250
mcg

prašak za inhalaciju 92/22 mcg

otopina pod
pritiskom

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

1.Bronhijalna astma.

stadijum) oblike bolesti.

1.Bronhijalna astma.

Rp/ spec 2. HOPB kod odraslih za
C
teške i veoma teške (C i D

HOPB kod odraslih, za

stadijum) oblike bolesti.

1.Bronhijalna astma.

Rp/ spec 2. HOPB kod odraslih za
C
teške i veoma teške (C i D

Lijek se uvodi po prepuruci pneumofiziologa,

Za indikaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju kod
bolesnika kod kojih astma nije kontrolisana
inhalatornim kortikosteroidima i kratkodjelujućim beta-2 agonistima.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa, specijaliste pedijatra sa odjela
dječije pulmologije.

Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po
preporuci pneumofiziologa.

Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po
preporuci pneumofiziologa.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod
bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana
inhalatornim kortikosteroidima i kratkodjelujućim beta-2 agonistima.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa ili pedijatra na odjelu dječije
pulomologije.

teške (B, C i D skupine)

dugodjelujućim antiholinergikom.

nakon
prethodno
neuspješnog
tretmana
Rp/ spec
89,15
srednje teške, teške i veoma
C
dugodjelujućim beta 2
agonistom ili

85,65

77,90

stadijum) oblike bolesti.

Rp/ spec 2. HOPB kod odraslih za
96,85
C
teške i veoma teške (C i D

62,00

62,60

63,35

63,35

63,35

63,35

1.Bronhijalna astma.
49,45 Rp/ spec 2. HOPB kod odraslih za
C
teške i veoma teške (C i D
stadijum) oblike bolesti.
49,45

49,45

49,45

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

ULTIBRO BREEZHALER

GSK

SPYRO

salmeterol,
flutikazon

1062 R03AK06

GSK

SERETIDE Diskus

salmeterol,
flutikazon

1061 R03AK06

Lek

AirFluSal Forspiro

salmeterol,
flutikazon

1060 R03AK06

Број 11 - Странa 1110
Уторак, 28. 07. 2020. год.

SPIOLTO RESPIMAT

QVAR AUTOHALER

QVAR AUTOHALER

BUDELIN NOVOLIZER

FLIXOTIDE Inhaler

FLIXON

FLIXOTIDE Inhaler

FLIXON

FLIXOTIDE Inhaler

SPIRIVA RESPIMAT

SPIRIVA

BRALTUS

Bretaris Genuair

SEEBRI BREEZHALER

tiotropijum/
olodaterol

beklometazon

beklometazon

budezonid

flutikazon
propionat

flutikazon
propionat

flutikazon
propionat

flutikazon
propionat

flutikazon
propionat

tiotropium

tiotropium

tiotropium

aklidinijum
bromid

glikopironijum
bromid

1074 R03AL06

1075 R03BA01

1076 R03BA01

1077 R03BA02

1078 R03BA05

1079 R03BA05

1080 R03BA05

1081 R03BA05

1082 R03BA05

1083 R03BB04

1084 R03BB04

1085 R03BB04

1086 R03BB05

1087 R03BB06
Novartis

100
mcg/doza

otopina za
inhaliranje

50 mcg/doza 120 doza

50 mcg/doza 120 doza
125
mcg/doza
125
mcg/doza
250
mcg/doza
2,5 mcg/
doza

inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
rastvor za
inhalaciju

prašak za inhal,
tvrda kapsula

42

50mcg/ dozi 30+inhalator

60 doza

prašak za inhalaciju
10 mcg
u tvrdoj kapsuli
322mcg/
dozi

30 kapsula, sa
handinhaler
inhalatorom

prašak za inhalaciju
18 mcg
u tvrdoj kapsuli

prašak za inhal

30 kapsula, sa
handinhaler
inhalatorom

30 doza

60 doza

60 doza

60 doza

200 mcg

pulv.inh.

200 doza

200 doza

50 mcg/doza 200 doza

otopina za
inhaliranje

inhalator i 1
uložak (30
doza)

2,5 + 2,5
mcg

otopina za
inhaliranje

Rp/ spec
Bronhijalna astma
C

55,45

65,70

49,45

teške stadije bolesti (B, C i
D)

na

osnovu

mišljenja

Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju nakon
pretodno neuspješnog tretmana srednje visokim
ili visokim dozama inhalatornog kortikosteroida
sa dugodjelujućim beta 2 agonistom.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa.

Lijek se uvodi
Rp/ spec
umjereno teške, teške i vrlo pneumofiziologa.
C

HOBP odraslih za

mišljenja

mišljenja
pedijatra

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pedijatra,
pneumofiziologa.

osnovu

Lijek se uvodi
pneumofiziologa.

Rp/ spec
Bronhijalna astma
C

na

Lijek se uvodi na osnovu
pneumofiziologa,
pedijatra
ili
pulmologa.

Rp/ spec
Bronhijalna astma.
C

1. Astma,
57,20 Rp/ spec 2. HOBP odraslih za
umjereno teške, teške i vrlo
C
teške stadije bolesti (B, C i
D)

57,80

29,45

14,75

14,75

16,75

16,75

37,10

32,75

10,20

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi po preporuci
pneumofiziologa u trajanju do 6 mjeseci uz
obavezno istovremeno oridniranje inhalatornih
kortikosteroida.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci
pneumofiziologa.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Berlin-Chemie

Pliva d.o.o

Boehringer Ing

Boehringer Ing

GSK

Deva A.S.

GSK

Deva A.S.

GSK

Mylan

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Boehringer Ing

1.Bronhijalna astma
Rp/ spec 2.HOPB kod odraslih, za
87,40
C
srednje teške, teške i veoma
teške (B, C i D skupine)

Уторак, 28. 07. 2020. год.
Број 11 - Странa 1111

ONTRIL

SPALMOTIL

ONTRIL

SPALMOTIL

TEOKAP SR

TEOKAP SR

ONCEAIR

ASTMASAN

MONLAST

SINGULAIR Junior

ONCEAIR

AVADIL

SINGULAIR mini

ASTMASAN

ASTMASAN

ONCEAIR

SINGULAIR

MONLAST

MONKASTA

ZESPIRA

AVADIL

PHOLCODIN

PHOLCODIN

salbutamol

salbutamol

salbutamol

salbutamol

teofilin

teofilin

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

folkodin

folkodin

1089 R03CC02

1090 R03CC02

1091 R03CC02

1092 R03DA04

1093 R03DA04

1094 R03DC03

1095 R03DC03

1096 R03DC03

1097 R03DC03

1098 R03DC03

1099 R03DC03

1100 R03DC03

1101 R03DC03

1102 R03DC03

1103 R03DC03

1104 R03DC03

1105 R03DC03

1106 R03DC03

1107 R03DC03

1108 R03DC03

1109 R05DA08

1110 R05DA08
Alkaloid AD

Alkaloid AD

Zada Pharm.

300 mg

200 mg

2 mg/5 ml

2 mg/5 ml

2 mg

2 mg

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

28 kesica

28 kesica

20,70

19,30

19,30

19,30

19,30

19,30

9,65

30,15

30,15

17,55

16,35

16,35

16,35

8,20

20,60

4,90

4,55

3,05

3,05

2,35

2,35

10 mg

4 mg/5 ml

20 kapsula

60 ml

4,10

3,15

Rp

Suhi neproduktivni kašalj
ili kašalj centralnog
porijekla

1. Bronhijalna astma sa
noćnim simptomima.
2. Astma na napor.
3. Astma na salicilate.
4. Potvrđeni komorbiditet
astme i teškog alergijskog
rinitisa prema važećim
smjenicama.
5. Recidivirajuće
bronhoopstrukcije.
6. Bronhoopstrukcije
Rp/ spec udružene sa alergijskim
rinitisom.
7. Postinfekcioni wheezing
u djece do 5 godina.
8. Intermitentna i srednje
teška astma gdje se ne
postiže kontrola
inhalacionim
kortikosteroidima.
9. Kao monoterapija kada
pacijenti ne mogu uzimati
inhalacione kortikosteroide
(djeca).

Rp

Rp

43

R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

kapsule

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

4 mg

4 mg

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

28 tableta

30 kapsula

30 kapsula

200 ml

200 ml

60 tableta

60 tableta

R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA
oralna otopina

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

granule

granule

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 4 mg

kapsule

kapsule

sirup

sirup

tablete

tablete

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
pneumofiziologa svih nivoa zdravstvene zaštite.

Za indikaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele
terapije kombinacijom antihistaminika i
intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi,
uvodi se zajedno sa prethodno navedenim
lijekovima.
Za indikacije 5. do 9. lijek se uvodi u terapiju, u
jačinama od 4 i 5 mg, za djecu, na osnovu
mišljenja pedijatra na nivou bolničke zdravstvene
zaštite.

Za indikaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao dodatna
terapija
kada
primjena
inhalacionih
kortikosteroida
sa
dugodjelujućim
bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću
kontrolu bolesti.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Bilim

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

MSD

Abdi Ibrahim

Lek

Lek

MSD

Zada Pharm.

Abdi Ibrahim

MSD

Farmavita d.o.o.

Lek

Abdi Ibrahim

Nobel

Nobel

Galenika

Bosnalijek d.d.

Galenika

Bosnalijek d.d.

Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA).

1088 R03CC02

Rp/ spec C
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PRESSING

LORATADIN REPLEK

TOBREX

DEXAMETHASONNEOMYCIN

UNITIMOLOL 0,5 %

TIMADREN

TIMALEN

TIMALEN

TIMOLOL FARMAVITA

GLAUMOL

BETOPTIC S

COSOPT

SALDISK

SALDISK

loratadin

loratadin

tobramicin
tobramicin
aciklovir
deksametazon,
neomicin

deksametazon,
neomicin

timolol

timolol

timolol

timolol

timolol

timolol

betaksolol

timolol,
dorzolamid

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

1113 R06AX13

1114 R06AX13

1115 S01AA12

1117 S01AD03

1119 S01CA01

1120 S01ED01

1121 S01ED01

1122 S01ED01

1123 S01ED01

1124 S01ED01

1125 S01ED01

1126 S01ED02

1127 S01ED51

1128 R03AK06

1129 R03AK06

1118 S01CA01

NEODEKSACIN

ACIKLOVIR ALKALOID

TOBREX

FLONIDAN

loratadin

1112 R06AX13

1116 S01AA12

LOSTOP

loratadin

1111 R06AX13

Mokra

5 mg/5 ml

5 mg/5 ml

5 mg/5 ml

5 mg/5 ml

120 ml

120 ml

120 ml

100 ml

4,70

4,70

4,70

3,90
Rp

3,15

5 ml
5 ml
5 ml

0,5
%(5mg/ml)
0,5
%(5mg/ml)
0,5
%(5mg/ml)
5 mg + 20
mg / ml
5 ml

5 ml

3,15

0,25%(5mg/
5 ml
ml

2,5mg/ml

3,15

5 ml

0,5
%(5mg/ml)

Rp

Rp

13,50 Rp/ spec

7,30

3,15

3,15

6,30

10 ml

0,5
%(5mg/ml)

2,90

2,90

10 ml

10 ml

(1+3,5)
mg/ml

(1+3,5)
mg/ml

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

50 + 250
mcg

50 + 100
mcg

44

60 doza

60 doza

1. Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za
Rp/ spec
teške i veoma teške (C i D
49,45
C
stadijum) oblike bolesti.

38,15

R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE
S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA
kapi za oči
3 mg/ml
5 ml
4,95
mast za oči
3 mg/g
3,5 g
5,05 Rp
mast za oči
30 mg/g
5g
4,80

sirup

sirup

sirup

sirup

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod
bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana
inhalatornim kortikosteroidima i kratkodjelujućim beta-2 agonistima.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja

Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom
gutanja sto je potrebno naznačiti na poleđini
recepta.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Mokra

MSD

ALCON

Galenika

Farmavita d.o.o.

JGL

JGL

Hemofarm d.o.o

Unimed Pharma

Galenika

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

ALCON

ALCON

Replek Farm

Hemofarm d.o.o

Lek

Bosnalijek d.d.
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salmeterol,
flutikazon

SALDISK

Mokra

prašak za
inhaliranje

50 + 500
mcg
60 doza

63,35

pneumofiziologa ili pedijatra na odjelu dječije
pulomologije.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

45

Osigurana lica koji imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, te preporuku specijaliste sa klinike za onkološke bolesti, ili klinike za hematologiju, ili odjeljenja za onkologiju i hematologiju klinike
za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene.

1130 R03AK06
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2

3

Nezaštićeno (generičko)
ime - INN
4

Zaštićeno ime

A11CC04

B01AF02

5

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

8

9

10

11

12

13

7

6

5

8

Pakovanje
9

Cijena sa
PDV

ELIQUIS

ELIQUIS

XARELTO

XARELTO

PFIZER

PFIZER

BAYER PHARMA

BAYER PHARMA

20 mg
2,5 mg
5 mg

film tablete
film tablete

15 mg

film tablete

film tablete

60 tableta

60 tableta

28 tableta

28 tableta

118,90

118,90

101,00

101,00
Rp/spec D

Rp/ spec

10

Režim
propisivanja

25%

25%

25%

25%

50%

11

Učešće ZZO TK

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

NORPREXANIL

NORPREXANIL

AMLESSA

AMLESSA

NORPREXANIL

NORPREXANIL

AMLESSA

AMLESSA

10 mg, 10mg

tablete

Les lab. Servier

100%

MINIRIN

0,1 mg/ml

50 doza

64,65

Rp E

100%

Za liječenje centralnog dijabetes insipidusa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije, liječenje primarnog noćnog mokrenja, po preporuci specijaliste
interniste/endokrinologa/pedijatra

Rp E

Rp E

sprej

FERRING
INTERNATIONAL

74,40

dezmopresin

30 tableta

25%

25%

25%

25%

25%

H01BA02

tablete

FERRING
INTERNATIONAL

Rp/spec

25%

15

MINIRIN

24,15

22,90

17,50

16,15

18,25

25%

25%

H01BA02

dezmopresin

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

17,05

11,55

30 tableta
30 tableta

11,55

30 tableta

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

14

0,2 mg

10 mg, 5 mg

8 mg, 10 mg

8 mg, 5 mg

tablete

tablete

tablete

5 mg, 10 mg

Les lab. Servier

Krka d.d.

Krka d.d.

tablete

tablete

Les lab. Servier

5 mg, 5 mg

Les lab. Servier

4 mg, 5 mg
4 mg, 10 mg

tablete
tablete

Krka d.d.

Krka d.d.

Lijek se propisuje samo za sljedeće Indikacije:
1. prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije.
2. primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom.
3. prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena.
NAPOMENA: Lijek se propisuje samo na preporuku (specijalistički nalaz ili otpusnica sa klinike) interniste - subspecijaliste kardiologa, specijaliste neurologa, specijaliste vaskularnog hirurga,
specijaliste kardiohirurga, specijaliste ortopeda.

apiksaban

apiksaban

rivaroksaban

rivaroksaban

H - SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE

C09BB04

C09BB04

6

7

Rp/spec D

B01AF01

B01AF02

3

4

B01AF01

2

Jačina

Oblik

Proizvođač lijeka

ROCHE
kalcitriol
kapsule
0,25 mcg
100 kapsula
36,25
ROCALTROL
Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije: 1. Osteoporoza u postmenopauzi, 2. Bubrežna osteodistrofija, 3. Postoperativni hipoparatiroidizam
Lijek se propisuje na preporuku specijaliste sa Klinike za interne bolesti ili Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu.

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

1

A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM

1

Redni
Šifra ATC
broj

B LISTA LIJEKOVA

Уторак, 28. 07. 2020. год.
Број 11 - Странa 1115

J01DD08

J01DD08

J01DD08

J01DD08

J01DD08

17

18

19

20

21
PANCEF

NEOCEF

PANCEF

NEOCEF

PANCEF

PANCEF

ALKALOID AD

Laboratorios A

ALKALOID AD

Laboratorios A

ALKALOID AD

ALKALOID AD

100 mg/ 5 ml
400 mg

prašak za oralnu
suspenziju
tablete
tablete

400 mg

400 mg

100 mg/ 5 ml

prašak za oralnu
suspenziju

tablete

100 mg/ 5 ml

prašak za oralnu
suspenziju

10 tableta

8 tableta

5 tableta

120 ml

100 ml

60 ml

24,30

19,40

12,15

27,75

23,15

12,85

Rp/spec F

25%

25%

25%

50%

50%

50%

Lijek se propisuje kod Parkinsonove bolesti. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa.

Rp/ spec G

2,10 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

pramipeksol

N04BC05

28

1,05 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

N04BC05

0,52 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

27

4 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

N04BC05

4 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

26

2 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

N04BC04

OPRYMEA

OPRYMEA

OPRYMEA

ROLPRINA SR

Krka d.d.

Krka d.d.

Krka d.d.

Krka d.d.

GSK

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

93,35

48,40

24,55

29,45

29,45

16,00

16,00

Rp/ spec G

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

pramipeksol

pramipeksol

ropinirol

REQUIP MOD UTAB

Krka d.d.

25

ropinirol

ROLPRINA SR

N04BC04

ropinirol

24

2 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

N04BC04

GSK

23

ropinirol

N04BC04

22
REQUIP MOD UTAB

Posebni slučajevi liječenja infekcija ORL, respiratornog, urogenitalnog i bilijarnog sistema uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus), ili
u slučajevima nastavka liječenja nakon parenteralne terapije, po preporuci specijaliste.

cefiksim

cefiksim

cefiksim

cefiksim

cefiksim

cefiksim

N04 - ANTIPARKINSONICI

Rp/ spec F

J01DD08

16

J - ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
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Rp/ spec H

100%

160 mg

17 mL

kodein fosfat

Lijek se izdaje samo po preporuci ovlaštenog specijaliste.

R05DA04

Rp/spec

S01EE01

S01EE01

S01EE01

S01EE01

S01EE01

34

35

36

37

38

latanoprost

latanoprost

latanoprost

latanoprost

latanoprost

latanoprost

LATANOX

LANOPROGAL

VISUS

UNILAT

XALAVISTA

XALATAN

JGL

Galenika

kapi za oči

kapi za oči

50 mcg/ml

50 mcg/ml

50 mcg/ml

kapi za oči
kapi za oči

50 mcg/ml

Hemofarm d.o.o

50 mcg/ml

kapi za oči

Unimed Pharma

50 mcg/ml

30 mg

LEK

kapi za oči

tablete

2,5 ml

2,5 ml

2,5 ml

2,5 ml

2,5 ml

2,5 ml

10 tableta

9,80

9,80

9,80

9,80

9,80

9,80

8,15

29,55

24,65

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/ spec I

25%

25%

25%

25%

25%

25%

100%

50%

100%

Osigurana lica koji imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, te preporuku specijaliste sa klinike za onkološke bolesti, ili klinike za hematologiju, ili odjeljenja za
onkologiju i hematologiju klinike za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene.

S01EE01

33
Pfizer

CODEINI PHOSPHATIS
ALKALOID AD
ALKALOID

Lijek se uvodi u tarapiju kod alergijskog rinitisa, vazomotornog rinitisa i nosne polipoze na osnovu mišljenja specijaliste ORL.

sprej za nos

Rp/ spec I

Mylan

7 tableta

azelastin/ flutikazon
DYMISTA

8 mg

R01AD58

S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE

32

31

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

subling.tablete

Liječenje zavisnosti od opijata. Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.

7,75

Rp/ spec H

ALKALOID AD

BUPRENORFIN
ALKALOID

7 tableta

buprenorfin

2 mg

N07BC01

subling.tablete

30

ALKALOID AD

BUPRENORFIN
ALKALOID

N07BC01

29

buprenorfin

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 44. став (2) Закона
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
- пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 5/12, 5/14, 12/16 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 09.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о утврђивању услова, критерија и поступка додјеле
финансијских средстава у трошковима учешћа,
организовања и одржавања спортских такмичења и
манифестација у инвалидском спорту
Члан 1.
(Предмет)
Овом Одлуком утврђују се услови, критерији и
поступак за додјелу финансијских средстава инвалидским
спортским клубовима/савезима кантоналног нивоа са подручја
Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон), за трошкове
учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења
и манифестација у инвалидском спорту, начин исплате и
коришћења одобрених финансијских средстава, као и друга
питања из наведене области.
Члан 2.
(Финансијска средства)
Финансијска средства из ове одлуке обезбјеђују се у
Буџету Тузланског кантона (у даљем тексту: Буџет Кантона), на
позицији Министарства за борачка питања Тузланског кантона
(у даљем тексту: Министарство), у складу са Програмом Владе
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) за сваку
буџетску годину и у складу са ликвидношћу Буџета Кантона.
Члан 3.
(Корисници права)
Право на додјелу средстава из ове одлуке (у даљем
тексту: партиципација) имају инвалидски спортски клубови
чији састав чини више од 50% ратних војних инвалида, а који
спортску дјелатност обављају сходно одредбама Закона о
спорту („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 8/10, 8/13
и 6/18).
Члан 4.
(Намјена средстава)
Инвалидским спортским клубовима и савезима
Тузланског кантона (у даљем тексту: инвалидски спортски
клуб), партиципација може бити додијељена у сврху
учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења и
манифестација у инвалидском спорту.
Члан 5.
(Услови)
Инвалидском спортском клубу може бити додијељена
партиципација под условом:
a)да има сједиште у Тузланском кантону,
б)да је регистрован у складу са одредбама члана 10.
Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 45/02) и
ц)да је измирио своје обавезе по основу пореза и
обавезних доприноса или има закључен Споразум о одгођеном
плаћању са надлежном пореском управом, који се извршава на
начин утврђен тим споразумом.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

Члан 6.
(Право судјеловања на јавном позиву)
Право судјеловања на јавном позиву за додјелу
партиципације у трошковима учешћа, организовања и
одржавања спортских такмичења и манифестација у
инвалидском спорту (у даљем тексту: јавни позив) има
инвалидски спортски клуб који је:
a) у претходној години освојио медаље на параолимпијским
играма, специјалној олимпијади, свјетском, европском и
балканском првенству, медитеранским играма,
б) у претходној години имао учесника на параолимпијским
играма, специјалној олимпијади, свјетском, европском и
балканском првенству, медитеранским играма,
ц) у претходној години освојио медаље на такмичењима:
државног, федералног и кантоналног нивоа и
д) у претходној години имао учесника на такмичењима:
државног, федералног и кантоналног нивоа.
(2) Под медаљом у смислу става (1) тачке а) и ц) сматрају
се освојене: златна, сребрена и бронзана медаља, освојене
екипно или појединачно.

клуб:

Члан 7.
(Ограничење права на партиципацију)
(1) Право на партиципацију нема инвалидски спортски

a) чији састав чини мање од 50% ратних војних инвалида,
б) који у претходној буџетској години за одобрена средства
у прописаном року није оправдао утрошак дозначених
средстава или није извршио поврат ненамјенског утрошка
истих,
ц) чија се пријава базира или се већинским дијелом
односи на инвестициона улагања, изградњу и адаптацију
објеката,
д) чија пријава се заснива на остваривању вјерских
циљева,
e) чији су издаци за рад инвалидског спортског клуба
већи од 10% од укупне вриједности захтјева и
ф) за финансирање плата и других издатака запосленика.
(2) Под издатке за рад инвалидског спортског клуба у
смислу тачке е) става (1) овог члана подразумијевају се издаци
за: плаћање струје, воде, птт/интернет услуга, закупнине
пословног простора, накнаде по основу радно- правног статуса
(плате, топли оброк, превоз, регрес).
Члан 8.
(Критерији)
Ранг листа се утврђује на основу оствареног броја бодова
по основу следећих критерија:
a) бројност чланица инвалидског спортског клуба у
моменту расписивања јавног позива,
б) ранг спортске манифестације у претходној години, у
којој су освојене медаље,
ц) број освојених медаља у претходној години на
такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско и
балканско првенство и медитеранске игре,
д) број учесника у претходној години на параолимпијским
играма, свјетском, европском и балканском првенству и
медитеранским играма,
e) број репрезентативаца у претходној години,
ф) број освојених медаља у претходној години на
такмичењима: државног, федералног и кантоналног нивоа и
г) број учесника у претходној години на такмичењима:
државног, федералног и кантоналног нивоа.
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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 9.
(Бодовање по основу бројности
чланица инвалидског спортског клуба)
За сваку чланицу инвалидског спортског клуба припада
по 2 бода.
Члан 10.
(Бодовање по основу ранга спортске манифестације)
Рангирање спортске манифестације у којој су освојене
медаље,врши се на следећи начин:
a) параолимпијске игре......................................8 бодова,
б) свјетско првенство..........................................7 бодова,
ц) европско првенство........................................6 бодова,
д) балканско првенство...................................... 5 бодова,
е) медитеранске игре..........................................4 бодова
ф) државни ниво такмичења..................................3 бода,
г) федерални ниво такмичења............................2 бода и
х) кантонални ниво такмичења...............................1 бод.
Члан 11.
(Бодовање по основу броја освојених медаља на
такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско
и балканско првенство, медитеранске игре)
(1) За сваку екипно освојену медаљу у претходној години
на такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско
и балканско првенство и медитеранске игре, инвалидском
спортском клубу припадају бодови како слиједи:
a) златна медаља...............................................30 бодова,
б) сребрена медаља........................................20 бодова и
ц) бронзана медаља...........................................10 бодова.
(2) За сваку појединачно освојену медаљу у претходној
години на такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско
и балканско првенство и медитеранске игре, инвалидском
спортском клубу припадају бодови како слиједи:
a) златна медаља.................................................6 бодова,
б) сребрена медаља..............................................4 бода и
ц) бронзана медаља................................................2 бода.
Члан 12.
(Бодовање по основу броја учесника на такмичењима:
параолимпијске игре, свјетско, европско и балканско
првенство и медитеранске игре)
За сваког учесника у претходној години на такмичењима:
параолимпијске игре, свјетско, европско и балканско првенство
и медитеранске игре, инвалидском спортском клубу припада
по 3 бода.
Члан 13.
(Бодовање по основу броја репрезентативаца)
За сваког репрезентативца у претходној години,
инвалидском спортском клубу припада по 5 бодова.
Члан 14.
(Бодовање по основу броја освојених медаља на
такмичењима: државног, федералног и кантоналног
нивоа)
(1) За сваку екипно освојену медаљу у претходној години
на такмичењима: државног, федералног и кантоналног нивоа,
инвалидском спортском клубу припадају бодови како слиједи:
a) златна медаља...............................................15 бодова,
б) сребрена медаља........................................10 бодова и
ц) бронзана медаља.............................................5 бодова.
(2) За сваку појединачно освојену медаљу у претходној
години на такмичењима: државног, федералног и кантоналног
нивоа, инвалидском спортском клубу припадају бодови како
слиједи:
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a) златна медаља.....................................................4 бода,
б) сребрена медаља.............................................. 2 бода и
ц) бронзана медаља..................................................1 бод.
Члан 15.
(Бодовање по основу броја учесника на такмичењима:
државног, федералног и кантоналног нивоа)
За сваког учесника у претходној години на
такмичењима: државног, федералног и кантоналног нивоа,
инвалидском спортском клубу припада по 0,5 бодова.
Члан 16.
(Доношење одлуке и расписивање јавног позива)
(1) Одлуку о расписивању јавног позива доноси
Министарство.
(2) Текст јавног позива, образац једнообразне пријаве и
изјаве утврђује Министарство.
(3) Јавни позив обавезно садржи следеће податке о:
a) називу органа који објављује јавни позив,
б) адресу органа којем се пријава подноси,
ц) условима и критеријима за додјелу партиципације,
д) инвалидским спортским клубовима који имају право
на учешће по јавном позиву,
e) доказима које инвалидски спортски клуб прилаже уз
пријаву на јавни позив,
ф) роковима за пријаву на јавни позив и тачно назначеним
роковима до када се пријаве подносе,
г) правима и обавезама инвалидских спортских клубова,
џ) начину исплате средстава и
и) друге евентуално потребне податке.
(4) Јавни позив се објављује на веб-страници Владе
Кантона, од када и почиње рок за предају документације.
(5) Јавни позив из става (3) овог члана може се информативно
објавити на огласној табли Министарства и градској/општинским
службама за борачко инвалидску заштиту (у даљем тексту:
Служба), а може се доставити и кантоналним борачким савезима.
Члан 17.
(Подношење пријаве)
(1) Пријава на јавни позив, са потребном документацијом,
подноси се Министарству у року од 15 дана од дана наведеног
у јавном позиву.
(2) Пријава из става (1) овог члана се подноси на
пријавном обрасцу који је саставни дио ове одлуке.
(3) Уз пријаву из става (1) ове одлуке инвалидски спортски
клуб је обавезан приложити сву документацију како слиједи:
a) изјаву о тачности свих података достављених по
пријави на Јавни позив на прописаном обрасцу (доступна на
веб страници Владе Кантона (http://www.vladatk.gov.bа), која је
саставни дио ове одлуке,
б) приједлог пројекта/програма искључиво на
прописаном обрасцу, (доступан на веб страници Владе
Кантона (http://www.vladatk.gov.bа),
ц) рјешење о упису у регистар удружења (фотокопија),
д) увјерење о порезној регистрацији - идентификациони
број,
e) уговор са банком о отвореном трансакцијском рачуну,
ф) специмен потписа лица одговорних за финансије,
г) одлука органа управљања удружења о усвајању
финансијског извјештаја за претходну годину,
х) бројност градских/општинских клубова - чланова тог
савеза, што се доказује актом о регистрацији и приступању,
и) изјава о рангираним такмичењима у претходној години
на којима су освојене медаље,
j) програм рада и план (календар) такмичења спортских

Број 11 - Странa 1120

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

клубова за текућу годину за који се тражи партиципација
трошкова,
k) докази о освојеним медаљама у претходној години на
такмичењима: параолимпијске игре, специјалне олимпијаде,
свјетско, европско и балканско првенство и медитеранске игре
(дипломе),
л) поименичан списак о броју учесника у претходној
години на параолимпијским играма, специјалној олимпијади,
свјетском, европском и балканском првенству и медитеранским
играма,
м) поименичан списак репрезентативаца у претходној
години,
н) докази о освојеним медаљама у претходној години на
такмичењима: државног, федералног и кантоналног нивоа
(дипломе) и
o) поименичан списак о броју учесника у претходној
години на такмичењима: државног, федералног и кантоналног
нивоа.
(4) Документи из става (3) овог члана морају бити
достављени у оригиналу или овјереној фотокопији.
Члан 18.
(Именовање и састав Комисије)
(1) Процедуру по јавном позиву проводи Комисија
коју именује министар за борачка питања (у даљем тексту:
министар), за сваку буџетску годину посебно.
(2) Комисија има три члана и исту чине представници
Министарства.
(3) Чланови Комисије на својој првој конститутивној
сједници бирају предсједника Комисије.
(4) Предсједник Комисије одговоран је за рад и рокове
поступања Комисије.
Члан 19.
(Рад Комисије)
(1) Комисија ради на сједницама и за свој рад одговара
министру.
(2) Комисија је дужна размотрити пријаве у погледу
благовремености и потпуности, утврдити број бодова по
сваком од основа, укупан број бодова по критеријима и
предложити Министру висину партиципације за сваког
подносиоца пријаве.
(3) На сједницама Комисије води се записник који
потписују сви чланови Комисије, а који садржи детаљан
преглед свих запримљених пријава.
(4) Комисија доноси одлуку простом већином гласова
јавним гласањем, а у случају издвајања мишљења појединог
члана Комисије, у записник се евидентирају разлози истог.
Члан 20.
(Ранг листа)
(1) Комисија је обавезна најкасније у року од 15 дана од
дана истека рока за подношење пријава на јавни позив истаћи
ранг листу.
(2) Ранг листа обавезно садржи:
a) назив инвалидског спортског клуба,
б) број бодова по сваком од утврђених основа,
ц) укупан број бодова по свим основима и
д) поуку о правном лијеку са тачно назначеним роком до
када се на исте могу изјављивати приговори.
(3) Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија не
узима у разматрање, а пријављени инвалидски спортски
клубови о истом се обавјештавају истицањем засебне листе.
(4) Листе из члана 20. ставови (2) и (3) ове одлуке се
објављују на веб страници Владе Кантона, огласној табли
Министарства и огласним таблама служби.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

Члан 21.
(Поступак по приговору и доношење
коначне листе)
(1) На листе из члана 20. ставови (2) и (3) ове одлуке може
се уложити приговор министру.
(2) Приговор се подноси у року од осам дана од дана
наведеног у објављеним листама, у писменој форми, са
тачним навођењем разлога за приговор.
(3) О изјављеним приговорима из става (1) овог члана,
одлучује министар по претходно прибављеном изјашњењу
Комисије по свим конкретним наводима у приговору, у року од
15 дана од дана истека рока за приговоре.
(4) Поступак по приговору проводи се у складу са
одредбама Закона о управном поступку („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 2/98 и 48/99).
(5) Коначну ранг листу утврђује министар.
Члан 22.
(Расподјела средстава)
(1) Прворангирани инвалидски спортски клуб са
коначне листе из члана 21. став (5) ове одлуке, има право на
партиципацију у максимално одобреном износу до 35% од
укупно планираних средстава по Програму из члана 2. ове
одлуке.
(2) Остали инвалидски спортски клубови рангирани на
коначној листи из члана 21. став (4) ове одлуке, учествују у
расподјели преосталих средстава сразмјерно броју остварених
бодова.
Члан 23.
(Уговор)
(1) На основу коначне ранг листе из члана 21. став (5)
ове одлуке, министар са рангираним инвалидским спортским
клубом закључује уговор којим се ближе уређују међусобна
права и обавезе.
(2) Уговор из става (1) овог члана закључује се у року од
30 дана од дана истицања коначне ранг листе на веб-страници
Владе Кантона.
(3) Инвалидски спорски клуб који у року из става (2)
овог члана не потпише уговор, сматра се да је одустао од
партиципације, изузев у случају уколико из оправданих разлога
није у могућности потписати уговор, о чему доставља доказ.
(4) Свако коришћење одобрених средства супротно
намјенама утврђеним у уговору из става (1) овог члана сматра
се ненамјенским.
Члан 24.
(Исплата партиципације)
(1) Инвалидском спортском клубу исплата партиципације
може се реализовати тек када се потпише уговор из члана 23.
став (1) ове одлуке.
(2) На основу потписаног уговора и плана (календар)
такмичења Министарство доноси појединачне одлуке о
дознаци партиципације инвалидском спортском клубу,
једнократно или квартално.
(3) Исплата средстава се врши путем рачуна инвалидског
спортског клуба.
Члан 25.
(Коришћење партиципације)
(1) Партиципација из члана 24. ове одлуке може се
користити за:
a) набавку спортских реквизита и опреме (лопте, дресови
и др.);
б) трошкове превоза на такмичење и тренажни процес,
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ц) трошкове освјежења (безалкохолни топли и хладни
напици) за такмичаре,
д) трошкове израде банера и плаката,
e) тошкове преноћишта за такмичаре на гостовању,
ф) закуп сале или објеката за такмичење и тренажни
процес према уговору о закупу,
г) накнада судијама и делегатима на такмичењу,
х) новчане награде за освојена мјеста на такмичењу и
и) пехаре, плакете и медаље за освојена мјеста на
такмичењу.
(2) У реализацији одобрених средстава инвалидски
спортски клуб 20% средстава, од укупног одобреног износа,
може користити за остале трошкове који нису наведени у ставу
(1) овога члана, уз обавезу правдања истог одговарајућим
доказним средствима, у складу са прописом Министарства
којим се регулише предметна област.
(3) Намјена коришћења партиципације се прецизније
одређује уговором из члана 23. ове одлуке.
Члан 26.
(Ограничење коришћења партиципације)
Партиципација из члана 22. ове одлуке се не може
користити за:
a) трошкове репрезентације (храна, алкохолна пића),
б) надокнаде за рад лицима кроз плате и топли оброк,
ц) накнаду за рад и учешће на такмичењима и
д) накнаде хранарине и појачане исхране у тренажном
процесу и такмичењима.
Члан 27.
(Подношење извјештаја о
намјенском утрошку средстава)
(1) Министарство прати реализацију пријава и обавља
контролу утрошка партиципација додијељених инвалидским
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спортским клубовима, уз обавезу да издаци партиципације
морају бити правдани безготовински.
(2) Инвалидски спортски клуб обавезан је Министарству
доставити финансијски извјештај о утрошку средстава у року
од 30 дана од дана окончања активности које се партиципирају.
(3) Инвалидски спортски клуб који не оправда утрошак
дозначених средстава из става (1) овог члана, партиципацију
за наредну активност (такмичење и/или манифестацију) неће
добити.
(4) Инвалидски спортски клуб који није извршио поврат
ненамјенски утрошених дозначених средстава, не може
учествовати у наредном јавном позиву.
Члан 28.
(Стављање Одлуке ван снаге)
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о утврђивању услова, критерија и поступка додјеле средстава
за партиципацију у трошковима учешћа и организовања
спортских такмичења и манифестација инвалидским
спортским клубовима и савезима Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 5/19).
Члан 29.
(Ступање на снагу и објављивање Одлуке)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће
бити објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
Број: 02/1-11-10989/20
Тузла, 09.06.2020. године
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PRILOG
PRIJAVNI OBRAZAC

na Javni poziv za učešće u dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća,
organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu
Tuzlanskog kantona za _____. godinu
Podnosilac prijave:
____________________________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________Telefon__________________
Nazivi sportskih takmičenja i manifestacija za koja se traži participacija:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vrijeme i mjesto sportskog takmičenja i manifestacije za koja se traži participacija:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ukupna vrijednost ___________________________________________________________
Ukupni troškovi: _____________________________________________________________
(u prilogu dostaviti specifikaciju troškova)
Uz prijavni obrazac obavezno se prilaže:
1. izjavu o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv na propisanom obrazcu (dostupna na web stranici
Vlade Kantona (http://www.vladatk.gov.ba/), koja je sastavni dio ove Odluke,
2. prijedlog projekta/programa isključivo na propisanom obrascu, (dostupan na web stranici Vlade Kantona (http://www.
vladatk.gov.ba),
3. rješenje o upisu u registar udruženja (fotokopija),
4. uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
5. ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu,
6. specimen potpisa lica odgovornih za finansije,
7. odluka organa upravljanja udruženja o usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu godinu,
8. brojnost gradskih/općinskih klubova - članova tog saveza, što se dokazuje aktom o registraciji i pristupanju,
9. izjava o rangiranim takmičenjima u prethodnoj godini na kojima su osvojene medalje,
10. program rada i plan (kalendar) takmičenja sportskih klubova za tekuću godinu za koji se traži participacija troškova,
11. dokazi o osvojenim medaljama u prethodnoj godini na takmičenjima: paraolimpijske igre, specijalne olimpijade, svjetsko,
evropsko i balkansko prvenstvo i mediteranske igre (diplome),
12. poimeničan spisak o broju učesnika u prethodnoj godini na paraolimpijskim igrama, specijalnoj olimpijadi, svjetskom,
evropskom i balkanskom prvenstvu i mediteranskim igrama,
13. poimeničan spisak reprezentativaca u prethodnoj godini,
14. dokazi o osvojenim medaljama u prethodnoj godini na takmičenjima: državnog, federalnog i kantonalnog nivoa (diplome)
i
15. poimeničan spisak o broju učesnika u prethodnoj godini na takmičenjima: državnog, federalnog i kantonalnog nivoa.
Dokumenti od 1. do 15 moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
_________________________
Mjesto i datum

М.P.

__________________________
Potpis podnosioca prijave
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ПОПУЊЕН ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СА СВИМ ПРИЛОЗИМА
ПОДНОСИ СЕ У ЗАПЕЧАЋЕНОЈ КОВЕРТИ А ПРЕДАЈЕ ПУТЕМ ПОШТЕ ИЛИ НА
ПИСАРНИЦУ ЗАЈЕДНИЧКИХ СЛУЖБИ КАНТОНАЛНИХ ОРГАНА НА АДРЕСУ:
Министарство за борачка питања Тузланског кантона
Ул. Рударска 57.
75000 Тузла
Напомена: понуда по Јавном позиву за учешће у додјели средстава у трошковима учешћа, организовања и
одржавања спортских такмичења и манифестација у инвалидском спорту
Не отварај!!!
КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА ЈЕ _________________
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У РАЗМАТРАЊЕ
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IZJAVA
za učešće u dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i
održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu Tuzlanskog kantona
za _____. godinu po javnom pozivu Ministarstva za boračka pitanja
kojom Ja___________________________________________________, rođen dana____________
(ime i prezime)
_________godine,u _________________________ , grad/općina ____________________________
trenutno nastanjen u__________________________, na adresi____________________________
grad/općina _____________________, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom
odgovornošću, izjavljujem sljedeće:
1.da sam ovlašteni predstavnik __________________________________________					
(navest: naziv sportske organizacije)
ovlašten za poduzimanje svih radnji u postupku po Javnom pozivu za dodjelu sredstava u troškovima učešća na sportskim
takmičenjima i manifestacijama i u organizovanju i održavanju sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za ____
godinu, objavljenom na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona,
2.da savez za koji podnosim prijavu ima više od 50% ratnih vojnih invalida,
3.da su svi podaci, po prijavi na Javni poziv iz tačke 1. ove izjave, predočeni u okviru priložene dokumentacije i predloženog
projekta za participiranje tačni, te da ću u slučaju potrebe za iste dostaviti odgovarajuće dokaze kojima se predočene činjenice
utvrđuju.
4.da ću realizaciju sredstava izvršiti prema rokovima iz prijave, odnosno u roku od 30 dana, od dana okončanja aktivnosti za
koje se vrši participacija,
5.da ću dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sa kompletnom dokumentacijom u roku od 30 dana, od dana okončanja
aktivnosti za koje se vrši participacija i
6.da ću priložiti virmanski nalog, kao dokaz o povratu eventualno neutrošenih sredstava.
Tuzla,_______________. godine					
M.P.

Čitak potpis ovlaštenog lica:
_____________________________
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. став
(8) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020.
годину (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 16/19 и
7/20) и тачком III Рјешења Владе Тузланског кантона, број:
02/1-04-7733/20 од 25.02.2020. године, Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 09.06.2020.године, доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању критерија расподјеле средстава утврђених
Буџетом Тузланског кантона за 2020. годину са позиције
„Подршка нижим нивоима власти – Град и општине”
I
Овом одлуком утврђују се критерији расподјеле
средстава утврђених у Буџету Тузланског кантона за 2020.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 16/19),
потрошачка јединица - 11010023 - „Подршка нижим нивоима
власти - Град и општине” у износу 1.000.000,00 КМ, на име
финансијске помоћи буџетима неразвијених јединица локалне
самоуправе на подручју Тузланског кантона.
Неразвијеним јединицама локалне самоуправе на подручју
Тузланског кантона у смислу ове одлуке подразумијевају
се јединице локалне самоуправе које испуњавају критерије
утврђене овом одлуком.
II
Критерији за расподјелу средстава неразвијеним
јединицама локалне самоуправе на подручју Тузланског
кантона из тачке I ове одлуке су:
- број становника: до 12.500,
- површина: до 350 км2,
- број насељених мјеста: до 50,
- индекс развијености: нижи од 1,00.
За примјену наведених критерија користиће се
социоекономски показатељи по општинама Федерације Босне
и Херцеговине утврђени од стране Федералног завода за
програмирање развоја у 2018. години.
III
Утврђује се текст Јавног позива и образац за пријаву на
Јавни позив за додјелу средстава из Буџета Тузланског кантона
за 2020. годину са позиције „Подршка нижим нивоима власти
- Град и општине”.
Јавни позив јединицама локалне самоуправе на подручју
Тузланског кантона за додјелу средстава на име финансијске
помоћи буџетима објавиће се на веб страници Владе
Тузланског кантона.
IV
Влада Тузланског кантона ће након окончања поступка
по објављеном Јавном позиву, на приједлог надлежне Комисије
Владе, уз примјену Закључка Владе Тузланског кантона, број:
02/1-05-36064/19 од 10.12.2019. године, посебном одлуком
утврдити износе средстава који ће се дозначити буџетима
јединица локалне самоуправе које испуњавају критерије
утврђене овом одлуком, те дефинисати динамику дозначавања
и начин извјештавања о утрошеним средствима.

Новчана средства са потрошачке јединице - 11010023 „Подршка нижим нивоима власти -Град и општине” не могу
се распоређивати за исплату плата, накнада и додатака на
плату запослених и исплату материјалних трошкова.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Број: 02/1-04-11925/20
Тузла, 09.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06,
13/11 и 15/17), а у вези са чланом 14. став (1) Уредбе о вршењу
овлашћења у привредним друштвима са учешћем државног
капитала из надлежности Тузланског кантона и општина/градова
на подручју Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
канона“, број: 11/19), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о утврђивању листе привредних друштава над
којима овлашћења на основу учешћа државног
капитала врши Влада Тузланског кантона
Члан 1.
Утврђује се листа привредних друштава са сједиштем на
подручју Тузланског кантона над којима овлашћења на основу
учешћа државног капитала врши Влада Тузланског кантона (у
даљем тексту: Влада Кантона).
Члан 2.
Привредна друштва над којима овлашћења на основу
учешћа државног капитала врши Влада Кантона су:
1. ЈП за водопривредну дјелатност „Спреча“ д.д. Тузла,
2. ЈП „Шуме Тузланског кантона“ д.д. Кладањ,
3. ЈП „Међународни аеродром Тузла“ д.о.о.,
4. ЈП Радио-телевизија Тузланског кантона,
5. Рудник соли „Тузла“ д.д.Тузла,
6. Рудници неметала „Кладањ“ д.о.о. Кладањ.
Члан 3.
Овлашћења на основу учешћа државног капитала у
привредним друштвима из члана 2. ове одлуке, Влада Кантона
врши у складу са Уредбом о вршењу овлашћења у привредним
друштвима са учешћем државног капитала из надлежности
Тузланског кантона и општина/градова на подручју Тузланског
кантона.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о утврђивању листе предузећа према којима Влада Кантона
врши овлашћења и обавезе власника по основу државног
капитала („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 8/97, 10/97, 12/97, 13/97, 14/97, 1/98, 2/98, 4/98, 10/98, 5/99 и
„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 11/99, 13/99, 2/00,
6/00, 13/00, 13/01, 14/01, 6/02, 14/15 и 16/15).
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Уторак, 28. 07. 2020. год.

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Број: 02/1-04-11708/20
Тузла, 29.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона (”Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06,
13/11 и 15/17), члана 42. став (4) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 16/19 и 7/20), члана 59. став (3) Закона о буџетима у Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр.
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези са Закључком Скупштине Тузланског кантона број:
01-02-304-5/20 од 14.05.2020. године, Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 02.06.2020. године, д о н о с и

О Д Л УК У

о унутрашњој прерасподјели расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), између буџетских корисника у дијелу распореда расхода из буџета (извор 10) у
износу од 29.574,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на следећи начин:
на терет потрошачких мјеста и економског кода:
Потрошачко
мјесто

Буџетски корисник/ опис
потрошачког мјеста

Економски код

Износ

10020001

Кантонални одбор СДА

614300

Текући трансфери непрофитним организацијама

6.513,00

10020002

Кантонални одбор СБиХ

614300

Текући трансфери непрофитним организацијама

2.509,00

10020003

Кантонални одбор СДП

614300

Текући трансфери непрофитним организацијама

7.247,00

10020009

СББ Фахрудин Радончић

614300

Текући трансфери непрофитним организацијама

2.509,00

10020011

Демократска фронта

614300

Текући трансфери непрофитним организацијама

3.016,00

10020012

Покрет демократске акције ПДА

614300

Текући трансфери непрофитним организацијама

5.271,00

10020013

Наша странка

614300

Текући трансфери непрофитним организацијама

2.509,00

УКУПНО:

29.574,00

у корист потрошачког мјеста и економског кода:
Потрошачко
Буџетски корисник/ опис
мјесто
потрошачког мјеста
20020001

Борачке организације и удружења

Економски код

Износ

614300 Текући трансфери непрофитним организацијама

29.574,00

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија, Скупштина Тузланског кантона и Министарство за
борачка питања.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-11022/20
Тузла, 02.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

681

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 29. став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и
7/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о усмјеравању трансфера за посебне намјене
у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне намјене
у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину, на име замјене
дотрајалих столарских и браварских позиција за ЈУ Завод
за одгој и образовање особа са сметњама у психичком и
тјелесном развоју Тузла, потрошачко мјесто – 24020084 у
износу 27.500,00 КМ, додијељене од Града Тузла.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину
у дијелу плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих трансфера и донација, повећањем
планираних прихода у износу од 27.500,00 КМ на економском
коду 742115 – Примљени капитални трансфери од градова.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана у дијелу распореда расхода по основу
примљених трансфера на потрошачком мјесту 24020084 – ЈУ
Завод за одгој и образовање особа са сметњама у психичком
и тјелесном развоју Тузла, на економском коду 821600 –
Реконструкција и инвенстиционо одржавање у износу од
27.500,00 КМ, функционални код 0912 у износу од 12.540,00
КМ и функционални код 0921 у износу од 14.960,00 КМ.
III
Оперативни план расхода на потрошачком мјесту
24020084 – ЈУ Завод за одгој и образовање особа са сметњама
у психичком и тјелесном развоју Тузла повећава се за
износ уплаћених средстава на депозитни рачун Тузланског
кантона у дијелу распореда расхода по основу примљених
трансфера на економском коду 821600 – Реконструкција и
инвенстиционо одржавање у износу од 27.500,00 КМ.
IV
Задужује се ЈУ Завод за одгој и образовање особа са
сметњама у психичком и тјелесном развоју Тузла да средства
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2020. године.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Завод
за одгој и образовање особа са сметњама у психичком и
тјелесном развоју Тузла.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Број 11 - Странa 1127

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
Број: 02/1-11-10593-1/20
Тузла, 09.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 29. став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 16.06.2020.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о усмјеравању трансфера за посебне намјене
у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2020. годину, у сврху реализације
пројекта “25. Тузлански позоришни дани 2019“ за ЈУ Народно
позориште Тузла, потрошачко мјесто – 32020004 у износу
1.000,00 КМ, додијељене од стране Туристичког уреда
туристичке заједнице Града Тузле.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину у
дијелу плана прихода по основу текућих трансфера повећањем
планираних прихода у износу од 1.000,00 КМ, на економском
коду 732 121 – Примљени намјенски трансфери за културу.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
повећање плана у дијелу распореда расхода/издатака по основу
примљених трансфера на потрошачком мјесту 32020004 – ЈУ
Народно позориште Тузла, на економском коду 613900 Уговорене и друге посебне услуге у износу од 1.000,00 КМ,
функционални код 0820.
III
Оперативни план расхода/издатака на потрошачком
мјесту 32020004 - ЈУ Народно позориште Тузла повећава се
за износ уплаћених средстава на депозитни рачун Тузланског
кантона у дијелу распореда расхода по основу примљених
донација на економском коду 613900 – Уговорене и друге
посебне услуге у износу од 1.000,00 КМ.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство за културу, спорт и младе и ЈУ
Народно позориште Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-9851-2/20
Тузла, 16.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 29. став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 16.06.2020.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о усмјеравању трансфера за посебне намјене
у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину, у сврху
реализације пројекта (представе) као награда освојена
на 35. Сусретима казалишта/позоришта БиХ у Брчко
Дистрикту за ЈУ Народно позориште Тузла, потрошачко
мјесто – 32020004 у износу 5.000,00 КМ, додијељене од
стране Брчко Дистрикта.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину
у дијелу плана прихода по основу текућих трансфера
повећањем планираних прихода у износу од 5.000,00 КМ, на
економском коду 732 121 – Примљени намјенски трансфери
за културу.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
повећање плана у дијелу распореда расхода/издатака по
основу примљених трансфера на потрошачком мјесту
32020004 – ЈУ Народно позориште Тузла, на економском
коду 613900 - Уговорене и друге посебне услуге у износу
од 5.000,00 КМ, функционални код 0820.
III
Оперативни план расхода/издатака на потрошачком
мјесту 32020004 - ЈУ Народно позориште Тузла повећава се
за износ уплаћених средстава на депозитни рачун Тузланског
кантона у дијелу распореда расхода по основу примљених
донација на економском коду 613900 – Уговорене и друге
посебне услуге у износу од 5.000,00 КМ.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство за културу, спорт и младе и ЈУ
Народно позориште Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-9860-2/20
Тузла, 16.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 10. став (4) Закона о робним
резервама Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/16 и 14/19), на приједлог Кантоналне дирекције
робних резерви, Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2020. године, доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку куповине робе за робне резерве
Члан 1.
(Предмет правилника)
Овим правилником уређује се начин и поступак куповине
робе за робне резерве Тузланског кантона (у даљем тексту:
Кантон).
Члан 2.
(Циљ правилника)
(1) Циљ овог правилника је обезбјеђење ефикасности
у поступку куповине робе за робне резерве Кантона и
омогућавање благовремене куповине потребне робе уз
постизање најбољих услова куповине.
(2) Ради остварења циља из става (1) овог члана сви
учесници у поступку дужни су у оквиру својих надлежности,
овлашћења и одговорности водити рачуна о:
a) благовременом покретању поступка куповине робе,
б) успјешном провођењу поступка куповине робе,
ц) обезбјеђењу најефикаснијег трошења јавних средстава
у вези с предметом куповине и његовом сврхом,
д) обезбјеђењу писане комуникације у поступку и у вези
с поступком куповине робе,
e) праћењу извршења уговора о куповини робе,
ф) тачном и благовременом извјештавању о проведеном
поступку куповине робе.
Члан 3.
(Приједлог за куповину робе)
(1) Приједлог за куповину робе за робне резерве Кантона
у складу са планом робних резерви Кантонална дирекција
робних резерви (у даљем тексту: Кантонална дирекција),
путем Министарства трговине, туризма и саобраћаја (у даљем
тексту: Министарство), доставља Влади Кантона.
(2) Приједлог из става (1) овог члана, који мора бити
детаљно образложен, Кантонална дирекција припрема уз
консултације с ресорним министарствима, јавним предузећима
и привредним друштвима из члана 4. став (2) Закона о робним
резервама Тузланског кантона.
Члан 4.
(Одлука о куповини робе)
Одлуку о куповини робе за робне резерве Кантона, на
основу приједлога из члана (3) овог правилника, доноси Влада
Кантона.
Члан 5.
(Поступак куповине робе)
Куповина робе за робне резерве Кантона (у даљем тексту:
јавна набавка), врши се у складу са општим принципима
јавних набавки прописаним законом и уз примјену поступака
дефинисаних законом и подзаконским актима.
Члан 6.
(Принципи јавних набавки)
Сви учесници у поступку јавне набавке дужни су односити
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се према понуђачима једнако и недискриминирајуће, на начин
који обезбјеђује транспарентност, једнак третман понуђача
и правичну и активну конкуренцију међу потенцијалним
понуђачима, у циљу најефикаснијег начина коришћења јавних
средстава у вези с предметом јавне набавке и његовом сврхом.
Члан 7.
(Одлука о покретању поступка јавне набавке)
(1) На основу одлуке из члана 4. овог правилника,
Кантонална дирекција покреће поступак јавне набавке.
(2) Одлука о покретању поступка јавне набавке обавезно
садржи:
a) правни основ за провођење поступка јавне набавке,
б) назив и опис предмета јавне набавке,
ц) процијењену вриједност јавне набавке,
ц) податке о извору-начину финансирања,
e) износ планираних средстава у буџету за предметну
јавну набавку,
ф) врсту поступка јавне набавке,
г) вријеме трајања уговора, односно рок за извршење
уговора.
Члан 8.
(Комисија за јавне набавке)
(1) Директор Кантоналне дирекције врши именовање
комисије за јавне набавке у правилу из реда запосленика
Кантоналне дирекције.
(2) Комисија броји три члана, осим у поступцима за које
је прописан већи број чланова.
(3) Члан, односно чланови комисије могу бити лица која
нису запосленици Кантоналне дирекције, с тим да они не могу
представљати већину у комисији.
(4) У одлуци или рјешењу о именовању комисије
утврђују се послови, овлашћења и обавезе чланова комисије
за јавне набавке.
(5) Комисија има и секретара, без права гласа.
(6) У случају да Кантонална дирекција не може именовати
комисију због недостатка кадрова, поступак јавне набавке
у име Кантоналне дирекције може провести други уговорни
орган, на основу закљученог споразума.
Члан 9.
(Окончање поступка и потписивање уговора)
(1) Комисија, након окончаног поступка, доставља
директору Кантоналне дирекције извјештај о раду с препоруком
за одлучивање, те даје приједлог одговарајуће одлуке.
(2) Коначну одлуку о додјели уговора доноси директор
Кантоналне дирекције.
Члан10.
(Извјештај)
Након окончања поступка јавне набавке, Кантонална
дирекција ће путем Министарства, Влади Кантона доставити
извјештај о проведеном поступку.
Члан 11.
(Архивирање документације)
(1) Комисија је дужна да након окончања поступка јавне
набавке, цјелокупан предмет са свим документима поступка
јавне набавке, припреми и архивира према правилима
канцеларијског и архивског пословања.
(2) У случају из члана 8. став (6) овог правилника, други
уговорни орган ће комплетну документацију доставити
Кантоналној дирекцији на даље поступање.
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Члан 12.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Број: 02/1-25-12747/20
Тузла, 29.06.2020. године

685

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и тачке VII Програма о уређивању
услова, критерија и поступака за расподјелу средстава Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину са позиције 31010003
- „Подршка развоју Кантона“ број: 02/1-11-12571-1/20 од
29.06.2020. године, а у вези са чланом 80. став (2) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20), на
приједлог Министарства привреде Тузланског кантона, Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2020.
године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

о провођењу поступка додјеле средстава за
субвенционисање дијела каматне стопе привредним
субјектима са подручја Тузланског кантона
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим правилником уређују се поступци у провођењу
Програма о уређивању услова, критерија и поступака за
расподјелу средстава са буџетске позиције 31010003 - Подршка
развоју Кантона (у даљем тексту: Програм) одобрених
за субвенционисање дијела каматне стопе привредним
субјектима са подручја Тузланског кантона, на начин који
обезбјеђује једнакоправност њихових крајњих корисника,
као учесника поступка, те уређује поступак избора банке за
пласман кредитне линије уз субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима са подручја Тузланског кантона.
Члан 2.
(Принципи додјеле средства)
(1) Приликом одобравања средстава за субвенционисање
дијела каматне стопе привредним субјектима са подручја
Тузланског кантона предвиђених кроз Програм, Влада
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона), руководи
се следећим принципима:
a) маркетиншко-тржишни у циљу развоја и опстанка на
тржишту;
б) техничко-технолошки у циљу могућности иновације
производа или производње;
ц) економско-финансијски у циљу стварања способности
остваривања финансијске стабилности привредног субјекта;
д)предузетничке способности и управљачка знања и
вјештина предузетника да развију пројекат и
e)развојни, којим се треба омогућити да уложена
средства остваре позитиван утицај на укупни привредни развој
Тузланског кантона.
(2) Под привредним субјектима са подручја Тузланског
кантона (у даљем тексту: привредни субјекти), подразумијевају
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се правна лица са сједиштем на подручју Тузланског кантона,
која су у већинском приватном власништву, те регистрована
у складу са одредбама Закона о привредним друштвима
Федерације Босне и Херцеговине и обрти са сједиштем
на подручју Тузланског кантона регистровани у складу са
Законом о обрту и сродним дјелатностима Федерације Босне
и Херцеговине.
Члан 3.
(Обезбјеђење средстава и избор банке)
(1) Средства за субвенционисање дијела каматне стопе
привредним субјектима у износу од 2.100.000,00 КМ планирана
су у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину на потрошачкој
јединици 31010003 – Подршка развоју Кантона.
(2) Средства из става (1) овог члана одобрена су кроз
Програм који се доноси на основу Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину.
(3) Након доношења Програма из става (2) овог члана,
Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство)
објављује јавни позив на веб страници Владе Кантона и најмање
једном дневном листу који се дистрибуира на подручју цијеле
Босне и Херцеговине и проводи поступак избора најповољније
банке за пласман кредитних средства уз субвенционисање
дијела каматне стопе.
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(4) Министарство, након окончане процедуре по јавном
позиву, доноси одлуку о избору најповољније банке на коју
сагласност даје Влада Кантона, а са изабраном Банком (у даљем
тексту: Банка), Министарство закључује уговор о пласману
кредитних средства уз субвенционисање дијела каматне стопе.
(5) Уговором из става (4) овог члана регулишу се питања
права подношења пријава за кредитна средства Банке, висина
кредитних средстава, највиши износ кредитних средстава
по једном привредном субјекту, висина и начин реализације
субвенционисане каматне стопе, мониторинг и извјештавање
Министарства о корисницима кредитне линије, те друга
питања од значаја за реализацију средстава.
(6) Процедуре одобравања средства за субвенционисање
дијела каматне стопе привредним субјектима, подразумијевају
пласирање кредитне линије од стране Банке уз субвенционисање
дијела каматне стопе привредним субјектима из средстава
Буџета Тузланског кантона.
(7) Банци припада камата по одобреним кредитима,
трошкови обраде кредита, провизија за пријевремени поврат
кредита, као и остали трошкови које сноси корисник кредита.
Банка у потпуности сноси ризик наплате одобрених потицајних
кредитних средстава тј. главнице и припадајуће камате.

Члан 4.
(Критерији за избор банке за пласман средстава)
(1) Критерији за оцјену и избор понуде су:
Рб

Критериј

1.

Висина средстава за кредитну линију

2.

Висина каматне стопе (%)

3.

Висина трошкова обраде кредита

4.

Максималан рок отплате кредита

5.

Грејс период

(2) Одабир банке за пласман кредитне линије уз
субвенционисање дијела каматне стопе из средстава Буџета
Тузланског кантона за привредне субјекте који послују
на подручју Тузланског кантона, проводи Комисија коју
именује министар привреде у Влади Тузланског кантона.
Комисија сачињава записник о анализи и оцјени пристиглих
понуда на начин да записник садржи податке о достављеној
документацији која се односи на услове за учешће и податке
о извршеној анализи и оцјени по утврђеним критеријима за
избор најповољније понуде.
(3) Све банке, учеснице на јавном позиву, ће бити
обавијештене о одлуци и резултату поступка јавне набавке, у
року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке.
(4) Уговор се додјељује Банци која је у складу са

Услови

Број бодова

Више од 20 милиона КМ
15,1 – 20 милиона КМ
10,1 – 15 милиона КМ
До 10 милиона КМ
0,00 – 3,50 %
3,51 – 4,00 %
4,01 – 4,50 %
4,51 – 5,00 %
5,01 % и више
0,00 – 0,50 %
0,51 – 0,75 %
0,76 – 1,00 %

8
6
4
2
5
4
3
2
1
5
3
1

61 – 72 мјесеци
49 – 60 мјесеци
36 – 48 мјесеци
12 и више мјесеци
9 – 11 мјесеци
6 – 8 мјесеци

5
3
1
5
3
1

наведеним критеријима доставила економски најповољнију
понуду.
(5) У случају да двије или више понуда имају исте
елементе понуде и остваре исти број бодова предност у
одабиру Банке, има Банка чија је понуда добила више бодова
по следећим критеријима за бодовање:
a) Висина средстава за кредитну линију
б) Висина каматне стопе
ц) Висина трошкова обраде кредита
(6) У случају да и након проведене процедуре из става (5)
овог члана Банке имају исти број бодова, Комисија из става (2)
овог члана задржава право да изврши одабир Банке.
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Члан 5.
(Услови за учешће)
(1) Услови за учешће понуђача-лична ситуација:
a) Актуелни извод из судског регистра;
б) Увјерење надлежног суда да понуђачу није у
кривичном поступку изречена правоснажна пресуда којом је
осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији
за корупцију, превару или прање новца;
ц) Увјерење надлежне порезне управе о измиреним
обавезама по основу директних и индиректних пореза и
обавеза по основу доприноса за пензионо-инвалидско и
здравствено осигурање;
д) Увјерење надлежног суда код којег је понуђач
регистрован којим се потврђује да није под стечајем, нити
је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка
ликвидације, односно да није у поступку обустављања
пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни
и Херцеговини;
e) Цертификат Агенције за обезбјеђење депозита Босне
и Херцеговине;
ф) Лиценцу за рад надлежне агенције за банкарство;
г) Порезни и ИД број;
(2) Услови за учешће понуђача-економска и финансијска
ситуација:
a) Извјештај о пословању банке на обрасцима који
су прописани одлуком надлежне агенције за банкарство у
облику извјештаја које банке достављају надлежној агенцији
за банкарство, и то Биланс стања на дан 31.12.2019. и Биланс
успјеха за период 01.01-31.12.2019.;
б) Извјештај о стању капитала банке на дан 31.12.2019.
године - образац бр 1-табела Ц-тачка Ф (стопа нето капитала),
из кога ће се користити податак о утврђеној адекватности
капитала кандидата прописану релевантним прописима (12%);
ц) Изјава одговорног лица банке да је банка била
профитабилна у претходне 2 године;
д) лзјава да висина капитала на дан 31.12.2019. године
није мања од 50 милиона КМ;
e) Формат извјештаја о имплементацији кредитне линије
са свим битним елементима за мјесечно извјештавање о
корисницима (износ пласмана, висина стопе, рок пласмана,
износ субвенције, број упослених на почетку и за сваки период
извјештавања, пројектована субвенција за преостали рок
трајања пласмана).
(3) Услови за кредитну линију уз субвенционисање
дијела каматне стопе:
a) Намјенски кредит за превазилажење негативних
учинака пандемије корона вируса кроз набавку сталних
средстава, набавку залиха робе, сировине и репроматеријала и
осталих обавеза према добављачима, унапређење и одржавање
постојеће производње, пружање услуга, веће искоришћење
капацитета, одржавање постојећих радних мјеста, очување
постојећег броја субјеката мале привреде, ново запошљавање,
повећање извоза. Кредитним средствима може се финансирати
отплата кредита и/или измирење обавеза по кредитима и/
или других обавеза према другим банкама и финансијским
институцијама. Намјенски кредит за стална и обртна
средства одобрава се у омјеру за стална средства минимално
50% и обртна средства максимално 50% уз могућност
другачијег омјера по одобрењу Министарства, а у највишем
појединачном износу 2.000.000,00 КМ (словима: двамилиона
конвертибилних марака);
б) Средства за субвенционисање дијела каматне стопе се
распоређују:
- Производна дјелатност - износ до 700.000,00 КМ
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- Трговинска дјелатност - износ до 700.000,00 КМ
- Услужна дјелатност - износ до 700.000,00 КМ;
ц) Максимални прихватљиви трошак обраде захтјева је
1% од износа кредита;
д) Минимални прихватљиви граце период од 6 мјесеци;
e) Минимални прихватљиви рок отплате кредита је 36
мјесеци;
ф) Понуђена каматна стопа од стране банке мора бити
фиксна за рок отплате до 36 мјесеци а преко овог рока каматна
стопа је варијабилна везана за ЕУРИБОР
г) Право учешћа у Јавном позиву за одабир Банке који
објави Министарство немају банке са којима Влада Кантона
већ има закључене уговоре о пласману кредитних средстава уз
субвенционисање дијела каматне стопе.
Члан 6.
(Избор корисника кредитних средстава)
(1) Банка, по основу Јавног позива за избор корисника
средстава кредитне линије уз субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима, разматра запримљене пријаве
апликаната и врши провјеру њихове кредитне способности, те
проводи и друге активности у складу са актима Банке.
(2) Одлуку о избору корисника кредитне линије
уз субвенционисање дијела каматне стопе привредним
субјектима доноси Банка, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
(3) У складу са одлуком из става (2) овог члана и уговора
из члана 3. став (5) овог правилника, Банка закључује уговоре са
корисницима средстава кредитне линије уз субвенционисање
дијела каматне стопе.
(4) Банци припада камата по одобреним кредитима,
трошкови обраде кредита, као и остали трошкови које сноси
корисник кредита.
(5) Банка доставља Министарству по један примјерак
уговора, а по захтјеву Министарства и друге документе.
Члан 7.
(Права и обавезе уговорних страна)
(1) Банка ће из средстава намјенског депозита
Владе Кантона вршити исплату износа који се односе на
субвенционисање дијела каматне стопе корисника средстава.
Исплате ће се вршити квартално, на основу одлуке о одобравању
финансијских средстава коју доноси Министарство, а на коју
сагласност даје Влада Кантона.
(2) Корисник средстава дужан је Банци у року и на
начин који ће бити прописан уговором о кредиту доставити
два примјерка извјештаја са доказима о намјенском утрошку
средстава из ове кредитне линије, након чега Банка један
примјерак извјештаја доставља Министарству.
(3) Банка врши мониторинг корисника средстава у дијелу
намјенског коришћења кредитних средстава мјесечно.
(4) Банка се обавезује да ће мјесечно Министарству
достављати извјештај о реализацији финансијске линије,
са свим потребним подацима. За тачност информација из
извјештаја које се односе на закључке изведене из достављених
доказа гарантује Банка.
(5) Банка се обавезује да ће одобрену кредитну линију
и резултате које иста оствари, промовисати током цијелог
трајања Уговора, а у складу с потребама и договором са
Министарством и то путем електронских и писаних медија.
Члан 8.
(Висина субвенционисане каматне стопе)
(1) Каматна стопа која ће се одредити клијенту биће
у складу са понуђеном каматном стопом по Јавном позиву
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Банке, с тим да ће клијенти имати могућност субвенционисања
каматне стопе у проценту 3%, из средстава буџета Тузланског
кантона.
(2) Влада Кантона субвенционисаће каматну стопу из
става (1) овог члана у укупном износу од 2.100.000,00 КМ.
Члан 9.
(Изузеће и ограничења у Јавном позиву Банке)
(1) Право учешћа у Јавном позиву који објави одабрана
Банка имају привредни субјекти са подручја Тузланског
кантона, изузев привредних субјеката регистрованих за
дјелатности: производње оружја и војне опреме, производње
духанских производа и алкохолних пића, отварање касина и
других игара на срећу.
(2) Министарство је овлашћено дати Банци препоруку,
која се односи на дјелатности и износе средстава за које сматра
да су приоритети у финансирању из кредитне линије.
(3) Право учешћа немају привредни субјекти који нису
измирили пореске обавезе и привредни субјекти над којима је
покренут стечајни поступак или ликвидација.
Члан 10.
(Прелазне одредбе)
Евентуална питања која нису уређена овим правилником
уредиће се уговором између Министарства и Банке.
Члан 11.
(Ступање на снагу Правилника)
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеним новинама Тузланског Кантона".
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
Број: 02/1-11-12571-2/20
Тузла, 29.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,Службене новине Тузланског кантона", бр. 17/00,
1/05, 11 /06, 13111 и 15117), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 09.06.2020. године, д о н о с и

ИНСТРУКЦИЈУ

о начину обрачуна и исплате накнаде трошкова
превоза на посао и са посла запослених код буџетских
корисника Тузланског кантона
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Овом инструкцијом утврђују се правила обрачуна
и исплате накнаде трошкова превоза на посао и са посла за
запослене код буџетских корисника Тузланског кантона.
2. Буџетским корисницима у смислу ове инструкције
сматрају се корисници евидентирани у Регистру буџетских
корисника Тузланског кантона за сваку фискалну годину.
II. НАЧИН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА ПОСАО И СА ПОСЛА
1. Запосленима код буџетских корисника обрачун и исплата
трошкова превоза на посао и са посла вршиће се на бази броја
дана присутности на послу у службеним просторијама.
2. Обрачун и исплата накнаде трошкова превоза на посао и

Уторак, 28. 07. 2020. год.

са посла на бази броја дана присутности на послу у службеним
просторијама подразумијева да се већ утврђени износ накнаде
трошкова превоза подијели са бројем радних дана у мјесецу и
помножи са бројем дана присутности на послу у службеним
просторијама.
III. ЕВИДЕНЦИЈЕ
1. Лица задужена за вођење евиденције о присуству на
послу у службеним просторијама достављају шихт листе,
потписане од стране овлашћених лица са евиденцијама о
присутности на послу у службеним просторијама са обавезном
попуном рубрике која се односи на износ накнаде трошкова
превоза.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. Запосленима код буџетских корисника упућеним на
коришћење преосталог дијела годишњег одмора из 2019.
године, а којима је извршена исплата накнаде трошкова
превоза на бази 11 (једанаест) мјесеци у 2019. години, не
врши се обустава трошкова превоза на посао и са посла.
2.Ова инструкција ступа на снагу даном доношења,
примјењује се од 01.06.2020. године и објавиће се у
“Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Број: 02/1-11-11415/20
Тузла, 09.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 46а. Закона о
архивској дјелатности („Службене новинеТузланског кантона“,
бр. 15/00, 2/02 и 13/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 09.06. 2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
ЈУ АрхивТузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Архив
Тузланског кантона, до окончања конкурсне процедуре
именовања новог Управног одбора у складу са законом, а
најдужена период до 60 дана, у следећем саставу:
1. Хатиџа Фетахагић, предсједник,
2. Амила Шећербеговић, члани
3. Адина Муратовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-ФедерацијаБоснеиХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. ДенијалТулумовић, с.р.
Број:02/1-04-11418-1/20
Тузла, 09.06.2020. године

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 15а. Закона
о оснивању Јавне установе Босански културни центар
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 13/97, 14/01 и 10/14), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 09.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Босански културни центар
Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Босански
културни центар Тузланског кантона, на период најдуже до 90
дана, у следећем саставу:

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
Број: 02/1-30-3882-1/20
Тузла, 09.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 19. став 8.
Закона о музејској дјелатности („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 10/02 и 13/11), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 09.06.2020. године, д о н о с и

1. Анела Селимовић, предсједник,
2. Јасмин Хасић, члан и
3. Алмир Мешић, члан.

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Музеј источне Босне у Тузли

II

I

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Именује се Управни одбор Јавне установе Музеј источне
Босне у Тузли, до окончања конкурсне процедуре именовања
новог Управног одбора у складу са законом, а најдуже на
период до 60 дана, у следећем саставу:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

1. Фикрет Мемић, предсједник,
2. Мустафа Мујкић, члан и
3. Касим Мемић, члан.

Број: 02/1-30-4208-1/20
Тузла, 09.06.2020. године

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 11. став 3. Закона о
преузимању права и обавеза оснивача према Заводу за заштиту
и коришћење културно – историјског и природног наслијеђа
Тузла („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/00 и
1/12) и чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03 и
65/13), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора Јавне
установе Завод за заштиту и коришћење културно –
историјског и природног наслијеђа Тузла
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Завод за
заштиту и коришћење културно – историјског и природног
наслијеђа Тузла, до окончања конкурсне процедуре именовања
новог Управног одбора у складу са законом, а најдуже три
мјесеца, у следећем саставу:
1. Мемсуд Мешановић, предсједник
2. Едина Ахметовић, члан
3. Семир Хаџимусић, члан.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
Број: 02/1-04-11416-1/20
Тузла, 09.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20) и чланом 19.
Закона о измјенама и допунама Закона о основном одгоју и
образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 02.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Теочак“ Теочак
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Теочак“ Теочак, на период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:
1. Семир Мулаосмановић, предсједник

Број 11 - Странa 1134

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

2. Низама Мехић, члан
3. Санел Џуздановић, члан
4. Фикрет Хасановић, члан
5. Амир Абдулаховић, члан.
II
Именовањем привременог Школског одбора, престаје
мандат Школском одбору утврђен Рјешењем Владе Тузланског
кантона, број: 02/1-34-13135-1/16 од 04.07.2016. године.

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Др. Сафвет-бег Башагић“ Градачацна период најдуже
до 90 дана у следећем саставу:
1. Нермин Мујчин, предсједник
2. Елдар Мујић, члан
3. Есад Ахметашевић, члан
4. Нерфид Хасановић, члан
5. Неџад Бристрић, члан.

III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
Број: 02/1-34-9641-16/20
Тузла, 02.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 16.06. 2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ Градачац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Хасан Кикић“ Градачац на период најдуже до 90 дана
у следећем саставу:
1. Лејла Дураковић, предсједник
2. Нермин Јашаревић, члан
3. Адмира Мехић, члан
4. Зуријета Осмичић, члан
5. Субхија Смајловић, члан.
II
Рјешење ступа наснагуданомдоношењаибићеобјављено
у “СлужбенимновинамаТузланскогкантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф.др.Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-12494/20
Тузла, 16.06.2020. године

Уторак, 28. 07. 2020. год.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф.др.Денијал Тулумовић, с.р.
Број: 02/1-34-12494-1/20
Тузла, 16.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службе неновине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19и 6/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 16.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња,
Градачац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња, Градачац на период
најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Амела Удвинчић, предсједник
2. Мирела Реџић, члан
3. Мелиса Шахдановић, члан
4. Емир Хасанбашић, члан
5. Сенад Ђогић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф.др.Денијал Тулумовић, с.р.
Број: 02/1-34-12494-2/20
Тузла, 16.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службе неновинеТузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 16.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Др. Сафвет - бег Башагић“ Градачац
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19и 6/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 16.06.2020. године, д о н о с и

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора ЈУ
Основна школа „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери,
Градачац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац на
период најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Сенахид Мујкановић, предсједник
2. Мирза Хасанбашић, члан
3. Зедина Делиомеровић, члан
4. Ениса Омерчић, члан
5. Медиха Ахметагић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф.др.Денијал Тулумовић, с.р
Број: 02/1-34-12494-4/20
Тузла, 16.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о
средњем образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20) и чланом 18.
Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању
и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 14/19 и
6/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
02.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Теочак
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита
средња школа Теочак, на период најдуже до 90 дана у следећем
саставу:
1. Амир Шабачкић , предсједник
2. Мухамед Чајлаковић, члан
3. Бесим Муминовић, члан
4. Фатима Ђедовић, члан
5. Бесим Хорић, члан.
II
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19и 6/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 16.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Гнојница“ Гнојница, Лукавац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Гнојница“ Гнојница, Лукавац на период најдуже до 90
дана у следећем саставу:
1. Мирза Дугоњић, предсједник
2. Јасминко Маховкић, члан
3. Санела Јусуфовић, члан
4. Шабан Бећић, члан
5. Елвир Ковачевић, члан.

Именовањем привременог Школског одбора, престаје
мандат Школском одбору утврђен Рјешењем Владе Тузланског
кантона, број: 02/1-34-13160-1/16 од 4.7.2016. године.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.
Број: 02/1-34-9651-9/20
Тузла, 02.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 29.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

II

о измјени Рјешења о именовању Тима за превенцију
корупције Владе Тузланског кантона

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

I

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф.др.Денијал Тулумовић, с.р.
Број: 02/1-34-12494-3/20
Тузла, 16.06.2020. године

У Рјешењу о именовању Тима за превенцију корупције
Владе Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 2/20) у тачки I став (2) мијења се и гласи:
„Послове секретара Тима за превенцију корупције
обављаће Мухамед Јахић, стручни савјетник за вођење управног
поступка и нормативно правне послове у Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде.“
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II

Уторак, 28. 07. 2020. год.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Број: 02/1-04-12628/20
Тузла, 29.06.2020. године
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На основу члана 5. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11
и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину („Службене новине
Тузланског кантона“,бр. 16/19 и 7/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 02.06.2020. године, д о н о с и

ПРОГРАМ

распореда средстава са потрошачке јединице 11010002 – Капитални издаци за кориснике
буџетских средстава за 2020. годину
I
Дио средстава планираних Буџетом Тузланског кантона за 2020. годину на потрошачкој јединици 11010002 - Капитални
издаци за кориснике буџетских средстава у укупном износу од 763.950,00 КМ, распоређују се на:
Р/б
1.

Опис послова-назив опреме- намјена
средстава

Корисник средстава
Министарство образовања и науке

1.1.

ЈУ ОШ „Мехмед бег Капетановић“ Срнице,
Градачац

Изградња подручне школе Вучковци
(унутрашњи хидранти и др.)

1.2.

ЈУ ОШ "Пурачић" Лукавац

1.3.

ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница
УКУПНО

2.
2.1.

Износ средства Економски
у КМ
код

3.200,00

821200

Изградња ПШ Деветак

20.000,00

821200

Реконструкција дијела водоводне мреже

4.500,00
27.700,00

821600

Набавка службеног возила

80.000,00

821300

Министарство унутрашњих послова
Министарство унутрашњих послова
УКУПНО

3.

3.1.

80.000,00

Министарство просторног уређења и
заштите околице
Министарство просторног уређења и заштите
околице

Израда прорачуна стабилности
објекта, идејног и главног пројекта за
реконструкцију и адаптацију зграде
СОДАСО у Тузли

70.000,00

УКУПНО
4.
4.1.

70.000,00

Министарство правосуђа и управе
Кантонално тужилаштво

Набавка службених возила (два)

80.000,00

УКУПНО
5.

821500

821300

80.000,00

Уред премијера

5.1.

Набавка опреме за пренос података и гласа
УКУПНО

2.950,00

821300

2.950,00
Нераспоређена средства

503.300,00

УКУПНО

763.950,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЕКОНОМСКИ КОД

ПЛАН

РАСПОРЕЂЕНО

НЕРАСПОРЕЂЕНО

821100- Набавка земљишта , шума и вишегодишњих засада

44.000,00

0,00

44.000,00

821200- Набавка грађевина

50.000,00

23.200,00

26.800,00

821300- Набавка опреме

171.000,00

162.950,00

8.050,00

821500- Набавка сталних средстава у облику права

168.000,00

70.000,00

98.000,00

821600- Реконструкција и инвестиционо одржавање

330.950,00

4.500,00

326.450,00

УКУПНО

763.950,00

260.650,00

503.300,00

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
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II
Реализација средстава планираних овим програмом врши се посебним одлукама Владе Тузланског кантона на приједлог
корисника средстава из тачке I овог програма, уз претходно прибављену сагласност Министарства финансија.
III
За реализацију овог програма задужује се Министарство финансија које ће, након доношења одлуке из тачке II овог
програма, извршити пренос средстава у оперативном плану на организациони и економски код дефинисан одлуком о одобравању
средстава, не доводећи у питање исплате приоритета утврђених Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину.
IV
Овај програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИКАНТОН
В Л А ДА

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-11-11370/20
Тузла, 02.06.2020. године
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IV

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 69. тачка 42. и
чланом 80. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2020. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 16/19 и 7/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 29.06.2020. године, д о н о с и
о уређивању услова, критерија и поступака за
расподјелу средстава Буџета Тузланског
кантона за 2020. годину са позиције 31010003 –
„Подршка развоју Кантона“

Средства из тачке II алинеја 2. распоређују се за
следећу намјену:
- субвенционисање дијела каматне стопе привредним
субјектима са подручја Тузланског кантона до 2.100.000,00 КМ
- субвенције микро, малим и средњим предузећима за
набавку опреме и алата и репроматеријала до 1.240.000,00 КМ
- субвенције обртима за набавку опреме и алата и
репроматеријала до
450.000,00 КМ
- субвенције новооснованим МСП и обртима за набавку
опреме и алата и репроматеријала до
200.000,00 КМ
- субвенције за подршку обртничким коморама и
удружењима обртника до
10.000,00 КМ.

I

V

Овим програмом уређује се расподјела средстава Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину са буџетске позиције 31 01
0003 – „Подршка развоју Кантона“ у износу од 4.170.000,00
КМ (словима: четиримилионастоседамдесетхиљада КМ), као
и питања везана за услове, критерије и поступак расподјеле
средстава.

Средства из тачке II алинеја 3.распоређују се за следеће
намјене:
- набавка базе података за анализу стања привреде на
подручју Тузланског кантона,
- трошкови промотивних активности и одржавања тематских
догађаја за промоцију предузетништва, развоја и привредних
потенцијала,
- трошкови котизације за учешће представника Министарства
привреде на привредним сајмовима и конференцијама,
- трошкови реализације медијских пројеката промоције
предузетништва и развоја Тузланског кантона,
- набавка услуге припреме и израде промотивног
материјала.

ПРОГРАМ

II
Средства из тачке I овог програма утврђена су у 31
раздјелу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину, глава
01, потрошачко мјесто 0003 – Подршка развоју Кантона, на
економским кодовима:
- 614300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама
150.000,00 КМ
- 614 500 – Субвенција приватним предузећима и
предузетницима
4.000.000,00 КМ
- 613 900 – Уговорене и друге посебне
услуге
20.000,00 КМ.
III
Средства из тачке II алинеја 1. распоређују се за
следећу намјену:
- Суфинансирање развојних пројеката финансираних из
ЕУ и/или других међународних фондова до
150.000,00 КМ.

VI
(1) Право на додјелу средстава из тачке III овог програма
имају удружења и фондације са сједиштем на подручју
Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је суфинансирање имплементације
развојних пројеката на Тузланском кантону који се финансирају
из ЕУ и/или других међународних фондова.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу
средстава су да:
- су регистровани у Министарству правосуђа и управе
Тузланског кантона или у складу са законом на ентитетском или
државном нивоу,
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- егзистирају минимално три године,
- су до сада реализовали минимално три развојна пројекта
у протеклих пет година из подручја енергетске ефикасности и
обновљивих извора енергије,
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/
МИО и здравствено осигурање,
- су обезбиједили финансирање пројекта из ЕУ и/или
других међународних фондова,
- су оправдали раније додијељена финансијска средства од
стране Министарства привреде,
- до сада нису остварили финансијска средства за
предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су:
- Област у којој се пројекат имплементира,
- Категорија циљне групе и корисника пројекта,
- Број корисника пројекта,
- Повезаност пројекта са циљевима у референтним
стратешким документима,
- Укљученост образовних или других институција везаних
за реализацију пројекта,
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде
за период 2017-2019. година.
VII
(1) Средства за субвенционисање дијела каматне стопе
додјељиваће се привредним субјектима са подручја Тузланског
кантона, а у складу са посебним Правилником о провођењу
поступка додјеле средстава за субвенционисање дијела
каматне стопе привредним субјектима са подручја Тузланског
кантона, који доноси Влада Тузланског кантона на приједлог
Министарства привреде.
Одлуку о преносу (уплати) средстава на посебан
намјенски депозит доноси Министарство привреде на коју
сагласност даје Влада Тузланског кантона, а након проведене
процедуре одабира банке. Одлуку о одобравању финансијских
средстава за субвенционисање дијела каматне стопе доноси
Министарство привреде на коју сагласност даје Влада
Тузланског кантона.
(2) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 1. овог
програма имају привредни субјекти са сједиштем на подручју
Тузланског кантона који су у већинском приватном власништву,
регистровани у складу са Законом о привредним друштвима
ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 81/15) и обрти са
сједиштем на подручју Тузланског кантона регистровани у
складу са Законом о обрту и сродним дјелатностима ФБиХ
(„Службене новине ФБиХ“, бр. 35/09 и 42/11).
(3) Намјена кредитних средстава је превазилажење
негативних учинака пандемије корона вируса кроз набавку
сталних средстава, набавку залиха робе, сировине и
репроматеријала, и осталих обавеза према добављачима,
унапређење и одржавање постојеће производње, пружање
услуга, веће искоришћење капацитета, одржавање постојећих
радних мјеста, очување постојећег броја субјеката мале
привреде, ново запошљавање, повећање извоза. Кредитним
средствима може се финансирати отплата кредита и/или
измирење обавеза по кредитима и/или других обавеза према
другим банкама и финансијским институцијама. Намјенски
кредит за стална и обртна средства одобрава се у омјеру
за стална средства минимално 50% и обртна средства
максимално 50% уз могућност другачијег омјера по одобрењу
Министарства привреде, а у највишем појединачном износу
2.000.000,00 КМ (словима: двамилиона конвертибилних
марака).
(4) Услови и критерији за додјелу средстава ће бити
утврђени Правилником о провођењу поступка додјеле
средстава за субвенционисање дијела каматне стопе
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привредним субјектима са подручја Тузланског кантона и
Јавним позивом одабране Банке.
VIII
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја
2. овог програма имају микро, мала и средња предузећа
(у даљем тексту: ММСП) класификованим по броју
запослених у складу са Законом о потицају развоја мале
привреде („Службене новине ФБиХ“, бр. 19/06 и 25/09) , а
која су у већинском приватном власништву и имају сједиште
на подручју Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је субвенционисање трошкова
набавке опреме и алата и репроматеријала.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу
средстава су да:
- регистрована дјелатност не спада у област трговине,
туризма, угоститељства, превоза ствари, роба и путника те
производњу оружја и војне опреме, производњу духанских
производа и алкохолних пића, примарну пољопривреду изузев
прерађивачке дјелатности, отварање касина и других игара на
срећу,
- послују најмање годину дана,
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/
МИО и здравствено осигурање,
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у
систему ПДВ-а,
- су оправдали раније додијељена финансијска средства
од стране Министарства привреде,
- до сада нису остварили финансијска средства за
предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су:
- Дјелатност коју ММСП обавља,
- Број запослених лица,
- Смањење прихода,
- Број запослених из категорије лица са инвалидитетом,
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде
за период 2017-2019. година,
- Остварени извоз,
- Квалитет пројекта,
- Равномјернији регионални развој (степен развијености
ЈЛС).
IX
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 3. овог
програма имају обрти дефинисани у Закону о обрту и сродним
дјелатностима и Уредбом о везаним и посебним обртима
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр.
66/09, 62/10 и 16/12), те обртници који обављају обртничку
дјелатност у складу са Уредбом о заштити традиционалних
и старих заната („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“, бр. 66/09, 38/10 и 16/12) са сједиштем на
подручју Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је субвенционисање трошкова
набавке опреме и алата и репроматеријала.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу
средстава су да:
- регистрована дјелатност не спада у област трговине
(изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ
2010 („Службени гласник БиХ“, број: 47/10), туризма,
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев гране
52.1 Складиштење робе),
- су обртници који своју дјелатност обављају као основну
дјелатност,
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/
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МИО и здравствено осигурање,
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у
систему ПДВ-а,
- су оправдали раније додијељена финансијска средства
од стране Министарства привреде,
- до сада нису остварили финансијска средства за
предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава:
- Дјелатност коју обрт обавља,
- Број запослених лица,
- Смањење прихода,
- Број запослених из категорије лица са инвалидитетом,
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде
за период 2017.-2019. година,
- Квалитет пројекта,
- Равномјернији регионални развој (степен развијености
ЈЛС).
X
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 4.
овог програма имају новооснована мала и средња предузећа
(у даљем тексту: МСП) дефинисана у складу са Законом
о потицају развоја мале привреде, а која су у већинском
приватном власништву и имају сједиште на подручју
Тузланског кантона и новоосновани обрти дефинисани
у Закону о обрту и сродним дјелатностима и Уредбом о
везаним и посебним обртима, те обртници који обављају
обртничку дјелатност у складу са Уредбом о заштити
традиционалних и старих заната са сједиштем на подручју
Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је рефундирање трошкова
регистрације и набавке опреме и алата и репроматеријала.
(3) Услови које новоосновани МСП морају испунити за
додјелу средстава су да:
- регистрована дјелатност не спада у област трговине,
туризма, угоститељства, превоза ствари, роба и путника, те
производњу оружја и војне опреме, производњу духанских
производа и алкохолних пића, примарну пољопривреду
изузев прерађивачке дјелатности, отварање касина и других
игара на срећу,
- регистровани од 1.1.2019. године до момента објаве
Јавног позива,
- уредно измирују директне порезе, доприносе за
ПИО/МИО и здравствено осигурање,
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у
систему ПДВ-а,
- до сада нису остварили финансијска средства за
предложену намјену из другог извора.
Услови које новоосновани обрти морају испунити за
додјелу средстава су да:
- регистрована дјелатност не спада у област трговине
(изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних возила
у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010),
- су обртници који своју дјелатност обављају као
основну дјелатност,
- регистровани од 1.1.2019. године до момента објаве
Јавног позива,
- уредно измирују директне порезе, доприносе за
ПИО/МИО и здравствено осигурање,
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у
систему ПДВ-а,
- до сада нису остварили финансијска средства за
предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава:
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- Дјелатност коју МСП/обрт обавља,
- Квалитет пројекта,
- Равномјернији регионални развој (степен развијености
ЈЛС).
XI
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 5. овог
програма имају обртничке коморе и удружења обртника на
подручју Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је суфинансирање имплементације
пројектних активности обртничких комора и удружења
обртника намијењених развоју и афирмацији обрта, активности
на промоцији обртништва у образовним институцијама,
интересном умрежавању обртника, организованом заступању
интереса обртника на заједничком тржишту, едукацији чланова
коморе и удружења, организовању обртника у циљу промоције
и јачања обртништва и сродних дјелатности, организацију
активности из подручја образовања и оспособљавања за
потребе обртништва прописане Законом о обрту и сродним
дјелатностима, пружање едукативних, консултантских,
правних и књиговодствених услуга обртницима, организацију
и учествовање на изложбама, сајмовима и презентацијама за
промоцију производа обртника те остале активности.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу
средстава су да:
- дјелују у складу са Законом о обрту и сродним
дјелатностима,
- су регистровани и имају сједиште на подручју
Тузланског кантона,
- реализују програме/пројекте од интереса за Тузлански
кантон,
- доставе пројекат чији је циљ промоција обртништва у
образовним институцијама,
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/
МИО и здравствено осигурање,
- су оправдали раније додијељена финансијска средства
од стране Министарства привреде,
- до сада нису остварили финансијска средства за
предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су:
- Квалитет пројекта,
- Број крајњих корисника,
- Повезивање, представљање и заступање предузетника и
обртника путем сајамских манифестација у 2019. години,
- Сарадња са коморама, удружењима и образовним
институцијама у земљи и окружењу до 2020. године,
- Финансирање програма/пројекта из других извора,
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде
за период 2017-2019. година.
XII
(1) Средства из тачке V овог програма намијењена су за:
- набавку базе података за анализу стања привреде на
подручју Тузланског кантона, која ће садржавати податке о
анализама које се односе на привреду, привредне субјекте,
финансијске показатеље, запошљавање, регистрацију и гашење
привредних субјеката, стечај и ликвидацију привредних
субјеката, и друге податке,
- трошкове припреме и реализације промотивних
активности тематских догађаја за промоцију привреде и
привредних потенцијала,
- трошкове котизације за учешће представника
Министарства привреде на привредним сајмовима и
конференцијама,
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XIV

- трошкове израде и реализације медијског пројекта
у сврху промоције предузетништва и развоја Тузланског
кантона,
- набавку услуге припреме визуелног идејног рјешења
и израде промотивног материјала, који ће се користити
у активностима од значаја за промоцију предузетништва
и привредног развоја Тузланског кантона, а на којем
ће се представити најзначајнији подаци и информације
за инвеститоре, предузетнике и обртнике са подручја
Тузланског кантона.
(2) Активности из става (1) ове тачке проводи
Министарство привреде, а добављачи који ће пружати
наведене услуге биће изабрани у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број: 39/14).

Одабир корисника средстава из тачке IV алинеје
1. вршиће банка уз сагласност Министарства која буде
одабрана путем јавног позива Министарства за пласман
кредитних средстава, а све у складу сa Правилником о
провођењу поступка додјеле средстава за субвенционисање
дијела каматне стопе привредним субјектима са подручја
Тузланског кантона.
XV
За реализацију овог програма, у складу са Законом
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
и расположивим средствима, задужује се Министарство
привреде Тузланског кантона, а за реализацију трансфера
средстава корисницима, задужује се Министарство
финансија Тузланског кантона.

XIII
(1) Одабир корисника средстава из тачака III и IV
алинеје 2., 3., 4. и 5. овог програма врши Министарство
привреде путем јавног позива, који се објављује у дневном
листу који је изабран у поступку јавних набавки за вршење
услуга оглашавања у дневним новинама и на веб страници
Владе Тузланског кантона.
(2) Поступак разматрања и оцјене пријава по јавном
позиву из тачака III и IV алинеје 2., 3., 4. и 5. овог програма
врши комисија коју именује министар привреде у Влади
Тузланског кантона (у даљем тексту: министар).
(3) Комисија разматра приспјеле пријаве у погледу
испуњавања услова, врши бодовање пријава према
критеријима из овог програма и сачињава Прелиминарну
ранг листу корисника средстава и Листу подносилаца чије
су пријаве неблаговремене, непотпуне и неосноване, које се
објављују на веб страници Владе Тузланског кантона.
(4) На објављене листе сви подносиоци пријава имају
право приговора, који се подноси Министарству привреде у
писаној форми и о којем одлучује министар.
(5) Након рјешавања по уложеним приговорима,
министар доноси Коначну ранг листу корисника средстава,
која се објављује на веб страници Владе Тузланског кантона.
(6) На основу Коначне ранг листе корисника средстава,
Министарство привреде доноси појединачне одлуке о
одобравању финансијских средстава корисницима.
(7) Са одабраним корисницима Министарство привреде
закључује појединачне уговоре, у сврху чега корисник
доставља и инструменте обезбјеђења финансијских
средстава.
(8) На основу појединачних одлука и уговора
дозначавају се средства на трансакцијски рачун корисника.

XVI
(1) Корисници средстава обавезни су реализовати
активности у складу са намјеном средстава дефинисаним
овим програмом и дужни су поднијети извјештај о
намјенском утрошку средстава са документацијом којом се
доказује реализација пројектних активности.
(2) Министарство врши надзор намјенског трошења
средстава одобреним корисницима на основу достављених
извјештаја, а по потреби и непосредним увидом код
корисника средстава.
(3) У случају да корисник не реализује средства у
складу са намјеном средстава Министарство привреде
покреће поступак за поврат средстава додијељених
корисницима.
XVII
Овај програм ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Број: 02/1-11-12571-1/20
Тузла, 29.06.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06,
13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2020. године, д о н о с и

ПРОГРАМ

манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2020. годину
I
Одређују се манифестације од интереса за Тузлански кантон за 2020. годину са распоредом средстава како слиједи:

Уторак, 28. 07. 2020. год.

Р.бр

Ресорна
министарства

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Назив манифестације

1.

Министарство
трговине
туризма и
саобраћаја

Износ

6145

Субвенције приватним
предузећима и предузетницима

8.000,00

"Дани јабуке и пекмеза 2020" у Сапни
Организатор: Удружење грађана пчелара
„Маслачак“ Сапна

6143

Текући трансфери непрофитним
организацијама

2.000,00

6143

Текући трансфери непрофитним
2.000, 00
организацијама

6143

Текући трансфери непрофитним
2.500, 00
организацијама

Изложба сточарства и руралног предузетништва
Грачаница - Добој Исток 2020.
6143
Организатор: ЗЗ „Грачанка“ Грачаница

Текући трансфери непрофитним
3.000, 00
организацијама

15. Међународни сајам пчеларства
„Медена Тузла“ 2020.
Организатор: Пчеларско друштво „Нектар“
Тузла

6143

Текући трансфери непрофитним
2.000, 00
организацијама

Пети конгрес о пчеларству и пчелињим
производима у Сарајеву
Организатор: Удружење
за нутриционизам и дијететику Тузла

6143

Текући трансфери непрофитним
организацијама

„Сајам пчеларства у Градачцу“
Организатор: Удружење пчелара „Пчела“
Градачац

„Сајам меда Тузла 2020“ у Тузли
Организатор: УГ пчелара „Тузла“

2.

Економски код

Међународни сајам пољопривреде и
прехрамбене индустрије „Сајам шљиве“ у
Градачцу
Организатор: ДОО Градачачки сајам

„Дани савеза ловачких друштава ТК“ 2020.
година
Организатор: Савез ловачких друштава ТК

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Број 11 - Странa 1141

6143

2.000,00

Текући трансфери непрофитним
1.000, 00
организацијама

Лукавачки сајам туризма и екологије „ЛИСТ“
мај 2020.
Организатор: „Нухановић“ доо Лукавац П.Ј.“
Лукавачки сајам“

6145

Субвенције приватним
предузећима и предузетницима

Трећи међународни „Фестивал савремене жене“
Тузла јун 2020.
Организатор: Удружење „ Радио КамелеонОтворена мрежа људских права и демократије“

6143

Текући трансфери непрофитним
3.000, 00
организацијама

7.000, 00

„ 9. Сајам органских произвођача Еко-Етно БиХ
2020“
6143
Организатор: Удружење жена „Мрежа жена велико
срце у БиХ“ Градачац

Текући трансфери непрофитним
организацијама

500, 00

„Пословно-техничка конференција ТЕCH
CRUISE“.
Организатор: „ИМЕЛ“ доо за пројектовање,
производњу, промет и сервис

Субвенције приватним
предузећима и предузетницима

2.000, 00

6145

Број 11 - Странa 1142
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X Међународни сајам руралног стваралаштва
Таревци 2020“
Организатор: Општа пољопривредна задруга
„Таревци“

3.

4.

5.

6.

Министарство за
рад
социјалну
политику и
повратак

Министарство
привреде

Министарство
здравства

Министарство за
културу спорт и
младе

6145
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Субвенције приватним
предузећима и предузетницима

5.000, 00

"Мајке хендикепиране дјеце“ ТК 25 година
рада удружења
6143
Организатор: УГ „Мајке хендикепиране дјеце“

Текући трансфери непрофитним
3.000, 00
организацијама

Међународно такмичење у атлетици за дјецу с
посебним потребама ТК
Организатор: Клуб специјалних спортова Тузла

6143

Текући трансфери непрофитним
5.000, 00
организацијама

Друштво социјалних радника Тузланског кантонаМеђународни дан социјалног рада у ТК
Организатор: Удружење „Друштво социјалних
радника ТК“

6143

Текући трансфери непрофитним
1.300, 00
организацијама

„BH ЕNGINEERING WЕЕК“ – Трећа
међународна БХ седмица инжењерства 2020 у
Тузли
6143
Организатор: Удружење „Радио КамелеонОтворена мрежа људских права и демократије“

Текући трансфери непрофитним
2.000, 00
организацијама

ПројекатТузла Brain Wеек“ са међународним
учешћем
Организатор: Студентско вијеће Медицинског
факултета у Тузли „Меdicus“

6143

Текући трансфери непрофитним
2.000, 00
организацијама

Свјетски конгрес Перинаталне медицине
(WCPM) са међународним учешћем у Тузли
Извршни организатор: Удружење за ултразвук
у медицини Лан Доналд Тузла

6143

Текући трансфери непрофитним
2.500,00
организацијама

Међународни конгрес младих љекара
специјализаната субспецијализаната и
студената медицине са међународним учешћем 6143
У Тузли, oктобар 2020.
Oрганизатор: УКЦ Тузла

Текући трансфери непрофитним
1.000,00
организацијама

Пројекат „Малољетничка трудноћа“
Организатор: УГ Нова женска
Иницијатива Тузла

6143

Текући трансфери непрофитним
1.000, 00
организацијама

„Међународна школа медицинског
истраживања и писања“ у Сарајеву
6143
Организатор: Удружење Центар за медицинску
едукацију

Текући трансфери непрофитним
1.000,00
организацијама

XВ Нефролошка школа-50 година дијализног
лијечења у Босни и Херцеговини април Тузла
6143
Организатор: Удружење љекара за нефрологију
дијализу и трансплантацију бубрега у БиХ

Текући трансфери непрофитним
2.500,00
организацијама

Специјална олимпијада „PARALLEL“ април
2020.
Организатор: Студентско вијеће Медицинског
факултета у Тузли „Медицус“

Текући трансфери непрофитним
2000,00
организацијама

6143

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Обиљежавање 25. годишњице геноцида над
Бошњацима „ Сигурне зоне УН“ Сребреница
и укоп идентификованих жртава из јула 1995.
године
Организатор: Општина Сребреница

7

Министарство за
борачка питања

6141

Број 11 - Странa 1143

Текући трансфери другим
нивоима власти и фондовима

15.000, 00

Марш мира „Сребреница-Вуковар 2020. године
на дан 11. новембар 2020.
6143
Организатор: борачко удружење

Текући трансфери непрофитним
2.000,00
организацијама

Теочански дани отпора
Организатор: борачко удружење

6143

Текући трансфери непрофитним
5.000,00
организацијама

Дани одбране Челића „Фригос“
Организатор: борачко удружење

6143

Текући трансфери непрофитним
2.000,00
организацијама

6145

Субвенције приватним пред.
Тек.транс.непроф.орг.
6143
Тек. транф.другим нив.власти
6141

22.000,00
50.300,00
15.000,00
87.300, 00

6145
Остале манифестације

6143
6141

Субвенције приватним пред.
Тек. транс. непроф. орг.
Тек. транф.другим нив.власти

2.500, 00
20.200,00
0,00
22.700,00

УКУПНО

II
Реализација
планираних
средстава
табеларно
приказано по редним бројевима, вршиће се са потрошачке
јединице 11010003 - Манифестације појединачним
одлукама Владе Тузланског кантона на приједлог ресорних
министарстава и Владе Тузланског кантона у складу
са утврђеним критеријима, изузев дијела средстава са
потрошачке јединице 11010003 – Манифестације, табеларно
приказано као „остале манифестације“ чији распоред
није утврђен у тачки I ове одлуке, која се одобравају по
појединачним одлукама Владе Кантона уз претходно
поднесен захтјев организатора манифестације.
III
За реализацију овог програма задужују се ресорна
министарства, Влада Тузланског кантона и Министарство
финансија које ће Одлуком утврђена средства трансферисати
у складу са приливом средстава у Буџет Тузланског кантона,
не доводећи у питање исплате приоритета утврђених

110.000,00

Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020.
годину.
IV
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи
Програм манифестација од интереса за Тузлански кантон за
2020. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број:
3/20).
V
Овај програм ступа на снагу даном доношења,важи за
буџетску 2020. годину и објавиће се у ''Службеним новинама
Тузланског кантона''.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-13325-1/20
Тузла 29.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић с.р.

Број 11 - Странa 1144
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода у Буџету
Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на потрошачком
мјесту 24020038 – ЈУ ОШ „Рапатница“ Сребреник, у дијелу
распореда расхода из буџета у износу од 600,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на следећи
начин:
на терет економског кода:
613200 - Издаци за енергију
600,00 КМ
функционални код 0912
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених
субаналитика АА0004
функционални код 1020

600,00 KM

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„ Рапатница“ Сребреник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-12444/20
Тузла 11.06.2020. године

Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/ 20), на потрошачком мјесту
32020004 – ЈУ Народно позориште Тузла, у дијелу распореда
расхода из буџета у износу од 4.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економских кодова:
613400 - Набавка материјала
и ситног инвентара
613500 - Издаци за услуге
превоза и горива
функционални код 0820

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић дипл.ецц. с.р.

2.000,00 КМ
2.000,00 КМ

у корист економског кода:
613200 - Издаци за енергију
функционални код 0820

4.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство за културу, спорт и младе и ЈУ
Народно позориште Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11- 12451/20
Тузла, 12.06.2020. године

III

Уторак, 28. 07. 2020. год.

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић дипл.ецц. с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20), министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I

703

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14,
8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези са чланом
42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2020. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 16/19 и 7/20) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину („Службене новине

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/ 20), на
потрошачком мјесту 15010002 – Кантонални завод за пружање
правне помоћи, у дијелу распореда расхода из буџета у износу
од 538,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнада трошкова запослених
субаналитика АА0002
функционални код 0330

538,00 КМ

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

IV

у корист економског кода:
611200 - Накнада трошкова запослених,
субаналитика АА0004,
функционални код 0330

538,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство правосуђа и управе и Кантонални
завод за пружање правне помоћи.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11- 12452/20
Тузла, 12.06.2020. године

Број 11 - Странa 1145

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

Број: 07/1-11-12691/20
Тузла, 15.06.2020. године

706

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

705

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр.
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19
и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
(”Службене новине Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20)
министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20),
на потрошачком мјесту 24020086 – ЈУ Центар за образовање
и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Тузла, у
дијелу распореда расхода из буџета у износу од 3.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економских кодова:
613200 - Издаци за енергију,
2.250,00 КМ
613500 - Издаци за услуге превоза и горива, 500,00 КМ
613800 - Издаци осигурања, банковних
250,00 КМ
услуга и услуга платног промета,
функционални код 0912
у корист економског кода
613700 - Издаци за текуће одржавање,
функционални код 0912

3.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Центар
за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и
говора Тузла.

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24020019 – ЈУ ОШ „Ступари“ Кладањ, у
дијелу распореда расхода из буџета у износу од 2.700,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економских кодова:
613700 - Издаци за текуће одржавање
613900 - Уговорене и друге
посебне услуге
функционални код 0912
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030

1.000,00 КМ
1.700,00 КМ

2.700,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„ Ступари“ Кладањ.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-12691-1/20
Тузла, 15.06.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

Број 11 - Странa 1146

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24020017 – ЈУ ОШ „Вуковије“ Калесија,
у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 1.972,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
613200 - Издаци за енергију
1.972,00 КМ
функционални код 0912
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030

1.972,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„Вуковије“ Калесија.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-13208-1/20
Тузла, 22.06.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20),
на потрошачком мјесту 24020071 – ЈУ ОШ „Хасан Кикић“
Грачаница, у дијелу распореда расхода из буџета у износу од
300,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне
услуге
функционални код 0912
у корист економског кода:
613700 - Издаци за текуће одржавање,
функционални код 0912

300,00 КМ

300,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„ Хасан Кикић“ Грачаница.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-13208-2/20
Тузла, 22.06.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БИХ”, бр.
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19
и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
(”Службене новине Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20)
министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I

708

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20),
Влади Тузланског кантона на потрошачком мјесту 11010003
– Трошкови манифестација, у дијелу распореда расхода из
буџета у износу од 7.500,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
614300 - Текући трансфери непрофитним 7.500,00 КМ
рганизацијама
функционални код 0820

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

у корист економског кода:
614100 - Текући трансфери другим
нивоима власти и фондовима,
функционални код 0820

7.500,00 КМ

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија и Влада Тузланског кантона.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

Број: 07/1-11-13209/20
Тузла, 22.06.2020. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-13208/20
Тузла, 24.06.2020. године

III

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број 11 - Странa 1147

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I

710

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24030027 – ЈУ МСШ Живинице, у дијелу
распореда расхода из буџета у износу од 7.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге
посебне услуге,
функционални код 0922

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/ 20), на
потрошачком мјесту 32020001 – ЈУ Народна и универзитетска
библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла, у дијелу транфера (извор
50), у износу од 289,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге
посебне услуге
функционални код 0820
у корист економског кода:
613100 - Путни трошкови,
функционални код 0820

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ МСШ
Живинице.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

289,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство за културу, спорт и младе и ЈУ
Народна и универзитетска библиотека „ Дервиш Сушић“
Тузла.
IV

7.000,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова
7.000,00 КМ
запослених,
субаналитика АА0004, функционални код 1020

289,00 КМ

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11- 13375/20
Тузла, 25.06.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

Број 11 - Странa 1148

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

I

712

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24020051 – ЈУ ОШ „Солина“ Тузла, у
дијелу распореда расхода из буџета у износу од 1.938,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
613300 - Издаци за комуникације и
комуналне услуге,
функционални код 0912
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030

1.938,00 КМ

1.938,00 КМ

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„Солина“ Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-13377/20
Тузла, 25.06.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

713

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24020033 – ЈУ ОШ „Сладна“ Сребреник,
у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 1.868,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економских кодова:
613200 - Издаци за енергију
613700 - Издаци за текуће одржавање
613900 - Уговорене и друге
посебне услуге
функционални код 0912
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030

500,00 КМ
1.000,00 КМ
368,00 КМ

1.868,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„Сладна“ Сребреник.
IV

III

се

Уторак, 28. 07. 2020. год.

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

Број: 07/1-11-13618/20
Тузла, 30.06.2020. године

714

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/ 20), на
потрошачком мјесту 22020001 – Кантонална дирекција робних
резерви, у дијелу распореда расхода из буџета у износу од
750,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

IV

на терет економског кода:
611200 - Накнада трошкова запослених,
субаналитика АА0006,
функционални код 0471
у корист економског кода:
613900 - Угвоворене и друге
посебне услуге,
функционални код 0471

750,00 КМ

750,00 КМ

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство трговине, туризма и саобраћаја и
Кантонална дирекција робних резерви.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

Број: 07/1-11-13778/20
Тузла, 01.07.2020. године

III

Број: 07/1-11-13619/20
Тузла, 30.06.2020. године

Број 11 - Странa 1149

716

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I

715

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24020055 – ЈУ ОШ „Симин Хан“ Тузла, у
дијелу распореда расхода из буџета у износу од 54,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге,
функционални код 0922
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0004,
функционални код 1020

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24010018 – Министарство образовања
и науке, у дијелу распореда расхода из буџета у износу од
2.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
613500 - Издаци за услуге
превоза и горива
функционални код 0980

2.000,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030

2.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија и Министарство образовања и науке.
IV

54,00 КМ

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

54,00 КМ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„Симин Хан“ Тузла.

Број: 07/1-11-14168/20
Тузла, 06.07.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

Број 11 - Странa 1150

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Уторак, 28. 07. 2020. год.

I

717

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на потрошачком
мјесту 24020074 – ЈУ ОШ „Миричина“ Грачаница, у дијелу
распореда расхода из буџета у износу од 200,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених
субаналитика АА0005,
функционални код 1030
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007,
функционални код 1011

200,00 КМ

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„Миричина“ Грачаница.

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економских кодова:
613100 - Путни трошкови,
150,00 КМ
функционални код 0912
613800 - Издаци осигурања, банковних
400,00 КМ
услуга и услуга платног промета,
функционални код 0912
613900 - Уговорене и друге
2.000,00 КМ
посебне услуге,
фунционални код 0912
у корист економског кода:
613700 - Издаци за текуће одржавање,
функционални код 0912

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

2.550,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ „Горња
Тузла“ Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-14309/20
Тузла, 08.07.2020. године

IV

Број: 07/1-11-14168-1/20
Тузла, 07.07.2020. године

II

200,00 КМ

III

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24020044 – ЈУ ОШ „Горња Тузла“ Тузла,
у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 2.550,00 КМ.

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

719

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

718

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20),
на потрошачком мјесту 24030031 – ЈУ Мјешовита средња
школа Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета у износу
од 4.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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следећи начин:
на терет економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених 1.000,00 КМ
субаналитика АА0006,
функционални код 1011
613200 - Издаци за енергију,
800,00 КМ
функционални код 0922
613500 - Издаци за услуге превоза
1.000,00 КМ
и горива, функционални код 0922
613800 - Издаци осигурања, банковних
300,00 КМ
услуга и услуга платног промета,
функционални код 0922
613900 - Уговорене и друге посебне
900,00 КМ
услуге, фунционални код 0922
у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених, 2.100,00 КМ
субаналитика АА0003,
функционални код 0922
611200 - Накнаде трошкова запослених, 1.000,00 КМ
субаналитика АА0007,
функционални код 1011
613900 - Уговорене и друге посебне услуге, 900,00 КМ
субаналитика АА0008,
функционални код 0922

на терет економског кода:
613100 - Путни трошкови,
функционални код 0912

30,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007,
функционални код 1011

30,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„Вуковије“ Калесија.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11-14394/20
Тузла, 09.07.2020. године
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III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Мјешовита
средња школа Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број 11 - Странa 1151

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

МИНИСТАР

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину

Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

I

Број: 07/1-11-14309-1/20
Тузла, 08.07.2020. године

720

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24020017 – ЈУ ОШ „Вуковије“ Калесија у
дијелу распореда расхода из буџета у износу од 30,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на
потрошачком мјесту 24030002 – ЈУ Мјешовита средња школа
Челић, у дијелу распореда расхода из буџета у износу од
3.500,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених
субаналитика АА0004,
функционални код 1020
613100 - Путни трошкови,
функционални код 0922
613200 - Издаци за енергију,
функционални код 0922
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003,
функционални код 0922

2.300,00 КМ

500,00 КМ
700,00 КМ

3.500,00 КМ
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III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Мјешовита
средња школа Челић.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11-14394-1/20
Тузла, 09.07.2020. године

Уторак, 28. 07. 2020. год.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-14394-2/20
Тузла, 09.07.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 9/15,
6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), на приједлог Педагошког завода
Тузланског кантона, број: 21/1-34-10430-3/20 од 2.6.2020.
године, Министарство образовања и науке Тузланског кантона
доноси

ОДЛУКУ

722

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији
БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20) министар финансија
доноси

о измјени и допуни Наставног плана и програма за
осми разред деветогодишње основне школе
Члан 1.
У Наставном плану и програму за осми разред
деветогодишње основне школе (посебна књига), Наставни
програм за наставни предмет Историја/Повијест мијења се и
допуњује као у прилогу 1. ове одлуке.

РЈЕШЕЊЕ

Члан 2.
Прилог из члана 1. ове одлуке доставиће се Педагошком
заводу Тузланског кантона и свим основним школама
Тузланског кантона у електронском облику у пдф формату.

I

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
“Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјењиваће
се од школске 2020/2021. године.

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20),
на потрошачком мјесту 24030010 – ЈУ Мјешовита средња
хемијска школа Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета у
износу од 2.200,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
следећи начин:
на терет економских кодова:
613800 - Издаци осигурања, банковних
700,00 КМ
услуга и услуга платног промета,
функционални код 0922
613900 - Уговорене и друге посебне
1.500,00 КМ
услуге, фунционални код 0922
у корист економских кодова:
613400 - Набавка материјала и
ситног инвентара,
функционални код 0922
613700 - Издаци за текуће одржавање,
функционални код 0922

700,00 КМ
1.500,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Мјешовита
средња хемијска школа Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

МИНИСТРИЦА
Фахрета Брашњић, проф.,с.р.

Број: 10/1-34-10302-2/20
Тузла, 25.06.2020. године
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 9/15,
6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), на приједлог Педагошког завода
Тузланског кантона, број: 21/1-34-10430-3/20 од 2.6.2020.
године, Министарство образовања и науке Тузланског кантона
доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Наставног плана и програма за
девети разред деветогодишње основне школе
Члан 1.
У Наставном плану и програму за девети разред
деветогодишње основне школе (посебна књига), Наставни
програм за наставни предмет Историја/Повијест мијења се и
допуњује као у прилогу 1. ове одлуке.
Члан 2.
Прилог из члана 1. ове одлуке доставиће се Педагошком
заводу Тузланског кантона и свим основним школама

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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Тузланског кантона у електронском облику у пдф формату.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
“Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјењиваће се
од школске 2021/2022. године. Примјеном ове одлуке престаје
важити Одлука број: 10/1-38-010934-1/18 од 11.6.2018. године.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

МИНИСТРИЦА
Фахрета Брашњић, проф., с.р.

Број: 10/1-34-10302-3/20
Тузла, 25.06.2020. године
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На основу члана 3. Закона о издавачкој дјелатности
(“Службени лист СР БиХ”, број: 35/90 и “Службени лист Р
БиХ”, бр. 3/93 и 23/93), чланова 1. и 9. Правилника о поступку
припремања и издавања уџбеника и других наставних средстава
за основне и средње школе (“Службени лист СР БиХ”, број:
4/91) као и Споразуму о поступку припремања и одобравања
уџбеника и других наставних средстава за основне и средње
школе потписаног са Федералним министарством образовања
и науке, Министарство образовања и науке Тузланског кантона
доноси

ОДЛУКУ

о преузимању Списка одобрених радних уџбеника,
уџбеника, приручника, радних листова и збирки
задатака за гимназије, средње техничке и стручне школе
у школској 2020/21. години који је одобрило Федерално
министарство образовања и науке и објавило на веб
страници www.fmon.gov.ba
I
Преузима се Списак одобрених радних уџбеника,
уџбеника, приручника, радних листова и збирки задатака за
гимназије, средње техничке и стручне школе у школској 2020/21.
години који је одобрило Федерално министарство образовања и
науке и објавило на веб страници www.fmon.gov.ba.
II
Задужују се директори средњих школа да обавијесте
све наставнике о преузимању Списка уџбеника, приручника,
радних листова и збирки задатака за гимназије, средње техничке
и стручне школе у школској 2020/21. години.
III
Одлука о преузимању Списка одобрених радних уџбеника,
уџбеника, приручника, радних листова и збирки задатака
за гимназије, средње техничке и стручне школе у школској
2020/21. години који је донијело Федерално министарство
образовања и науке и објавило на веб страници, објавит ће се у
“Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-34-13044/20
Тузла, 30.06.2020. године

МИНИСТРИЦА
Фахрета Брашњић,проф., с.р.
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На основу члана 46. став (3) Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 9/15,
6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Министарство образовања и науке
Тузланског кантона доноси

ОДЛУКУ

о коришћењу уџбеника/радних уџбеника у редовним
основним школама чији је оснивач Скупштина
Тузланског кантона у школској 2020/2021. години
I
У редовним основним школама чији је оснивач Скупштина
Тузланског кантона у школској 2020/2021. години користиће
се уџбеници/радни уџбеници према Списку уџбеника/радних
уџбеника у редовним основним школама чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона у школској 2020/2021. години,
који је саставни дио ове одлуке.
II
За наставни предмет Исламска вјеронаука, Католички
вјеронаук и Православна вјеронаука, у складу са овом одлуком,
користиће се уџбеници одобрени од стране надлежног органа
вјерске заједнице.
III
За наставни предмет Њемачки језик (први страни језик)
и Енглески језик (други страни језик) користиће се уџбеници
који ће се на захтјев школе одобрити посебном одлуком
Министарства образовања и науке Тузланског кантона (у даљем
тексту: Министарствo).
IV
У редовној основној школи чији је оснивач Скупштина
Тузланског кантона, у којој се настава изводи из националне
групе предмета, у складу са чланом 8. став (9) Закона о основном
одгоју и образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), користиће се уџбеници који ће
се на захтјев школе одобрити посебном одлуком Министарства.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеним новинама Тузланског кантона“
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-34-3198-2/20
Тузла, 26.6.2020. године

МИНИСТРИЦА
Фахрета Брашњић, проф.,с.р.
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Списак уџбеника/радних уџбеника у редовним основним школама чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона у школској 2020/2021. години
1. РАЗРЕД
Р/Б

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АУТОРА

ИЗДАВАЧКА КУЋА

1.

Моја почетница - радни
уџбеник

Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић, Жармен
Хамидовић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла"

2.

Моја математика - радни
уџбеник

Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

3.

Моја околина - радни
уџбеник

Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић, Русмира Газдић,
Светлана Дувњаковић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

4.

Музичка култура - радни
уџбеник

Рефик Хоџић

„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница

5.

Ликовна култура - радни
уџбеник

Миралем Бркић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

6.

New English adventure starter A

Regina Raczynska, Cristiana Bruni

"Buybook" Sarajevo

2. РАЗРЕД
1.

Моја читанка – радни
уџбеник

Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић, Жармен
Хамидовић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

2.

Моја математика – радни
уџбеник

Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

3.

Моја околина – радни
уџбеник

Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић, Русмира Газдић,
Светлана Дувњаковић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

4.

Музичка култура – радни
уџбеник

Рефик Хоџић

„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница

5.

Ликовна култура – радни
уџбеник

Миралем Бркић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

6.

New English adventure starter B

Tessa Lochowski i Cristiana Bruni

"Buybook" Sarajevo

3. РАЗРЕД
1.

Моја читанка - уџбеник

Шејла Шехабовић, Јасминка Шехабовић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

2.

Моја математика - уџбеник

Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић, Жармен
Хамидовић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

3.

Моја околина - уџбеник

Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић, Жармен
Хамидовић

„Вријеме“ Зеница

4.

Музичка култура - уџбеник

Рефик Хоџић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

5.

Ликовна култура - уџбеник

Јасна Мујкић

„Sarajevo Publishing“
Сарајево

6.

Еnglenski јеziк – Family and
Friends 1“ udžbenik-

Naomi Simmons

Оxford UniversityPress
Distributer „Маliк Bоокs“
Sаrајеvо
4. РАЗРЕД

1.

Читанка - уџбеник

Зејћир Хасић, Јагода Иличић и Шимо Ешић

„Босанска ријеч“ Тузла

2.

Босански језик - уџбеник

Рефик Булић

„Босанска ријеч“ Тузла

3.

Математика – уџбеник

Дијана Ковачевић, Жармен Хамидовић и Вилдана
Мујакић

„Вријеме“ Зеница
“Нам“ Тузла
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4.

Моја околина – уџбеник

Самира Лугавић

„Босанска књига“
Сарајево

5.

Ликовна култура – уџбеник

Миралем Бркић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

6.

Музичка култура –
уџбеник+ ЦД

Рефик Хоџић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

7.

Еnglескi јеziк DIP IN 4 –
udžbеniк + CD

Мирела Васић, Зарифа Казазовић

„Sаrајеvо Publishing“
Сарајево

5. РАЗРЕД
1.

Читанка - уџбеник

Шејла Шехабовић, Јасминка Шехабовић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

2.

Наш језик - уџбеник

Шејла Шехабовић, Јасминка Шехабовић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла"

3.

Математика – уџбеник

Вилдана Мујакић, Жармен Хамидовић, Дијана
Ковачевић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

4.

Природа - уџбеник

Вилдана Мујакић, Жармен Хамидовић, Дијана
Ковачевић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

5.

Друштво - уџбеник

Амира Идризовић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

6.

Култура живљења - уџбеник Субхија Капић

ИК „Босанска ријеч“
Тузла

7.

Основе технике - уџбеник

Ћамил Ахметовић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

8.

Ликовна култура – уџбеник

Миралем Бркић

„Вријеме“ Зеница,
„Нам“ Тузла

9.

Музичка култура - уџбеник

Рефик Хоџић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

10.

Engleski jezik DIP IN 5 udžbenik sa CD - om

Мирела Васић, Зарифа Казазовић

„Sarajevo Publishing“
Сарајевo

6. РАЗРЕД
1.

Читанка - уџбеник

Азра Верлашевић и Весна Алић

„Нам“ Тузла

2.

Наш језик - уџбеник

Амира Џибрић и Исмета Џибрић

„Босанска ријеч“ Тузла

3.

Математика – уџбеник

Хариз Агић и Мара Кешина

„Нам“ Тузла

4.

Биологија – уџбеник

Мехмед Башић; приређивачи: Сенка Крго и Муамер
Спахић

„Нам“ Тузла

5.

Географија - уџбеник

Грета Жупанчић и Алма Побрић

„Босанска ријеч“ Сарајево,
„Дјечија књига“ Сарајево

6.

Историја - уџбеник

Изет Шаботић и Мирза Чехајић

„Нам“ Тузла

7.

Техничка култура - уџбеник

Ћамил Ахметовић

„Нам“ Тузла

8.

Информатика - уџбеник

Далиборка Вилић и Суада Нумић

„Нам“ Тузла

9.

Ликовна култура - уџбеник

Миралем Бркић

„Нам“ Тузла

10.

Музичка култура - уџбеник

Рефик Хоџић

„Нам“ Тузла

11.

Engleski jezik (prvi strani
jezik) CHАLLЕNGЕS 1 udžbenik

Мichael Hаrris, Dаvid Моwеr и Аsmir Меšić

„Buybоок“ Sarajeo

Број 11 - Странa 1156

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Уторак, 28. 07. 2020. год.

12.

Њемачки језик (други
страни језик) - уџбеник

Вахидин Прељевић, Марија Малежић, Јелка Дежман и
Гертруда Костањшек

„Нам“ Тузла

13.

Turski jezik (drugi strani
jezik) - Haydi Тüркçе
Öğrеnеlim 1

Уğur Кiliç, Selcuk Dоğаn, Кürşаt Аrаmаk, Bеyzа Коç,
Sеlin Çаlik i Đenana Bračković

„Вријеме“ Зеница

7. РАЗРЕД
1.

Читанка - уџбеник

Азра Верлашевић и Весна Алић

2.

Наш језик - уџбеник

Азра Верлашевић и Весна Алић

3.

Математика – уџбеник

Атија Фако

4.

Биологија - уџбеник

Исат Скендеровић, Авдул Адровић и Љиљана Толић

5.

Географија - уџбеник

Дамир Џафић и Анђелина Сулејмановић

6.

Историја - уџбеник

Изет Шаботић и Мирза Чехајић

7.

Техничка култура - уџбеник

Ћамил Ахметовић, Фуад Суљкановић, Нијаз
Халиловић, Мурис Чичкушић и Елбин Газибеговић

8.

Информатика - уџбеник

Далиборка Вилић и Суада Нумић

9.

Ликовна култура - уџбеник

Миралем Бркић

10.

Музичка култура - уџбеник

Рефик Хоџић

11.

Физика - уџбеник

Смајо Сулејмановић

12.
13.

Engleski jezik(prvi strani
jezik) - udžbenik
Њемачки језик (други
страни језик) - уџбеник

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Босанска ријеч“ Тузла

Michael Harris, David Моwеr i Аsmir Меšić

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Buybоок“ Sаrајеvо

Вахидин Прељевић, Аднан Чавро, Маринка Малежић и „Вријеме“ Зеница
Гертруда Костајншек
„Нам“ Тузла

14.

Тurski jezik (drugi strani
jezik) - Hаydi Тürkçе
Öğrenelim 2

Uğur Kiliç, Selcuk Dоğаn, Кürşаt Аrаmак, Таrik Dеmir,
Еrman Аral, М. Irem Manti, Мetin Ișikоğlu, Ibrahim
Gültekin, Bеyzа Коç, Selin Çаlik, Đenana Bračković,
Еcem Çеlik i Minela Sinanović

„Вријеме“ Зеница

15.

„Основи демократије“

ауторска права „Центар за грађанско образовање

„Цивитас Босне и
Херцеговине“

8. РАЗРЕД
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Сарајево Публисхинг“
Сарајево
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница „Нам“
Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

“1.

Читанка - уџбеник

Азра Верлашевић и Весна Алић

2.

Босански језик - уџбеник

Алмира Хаџихрустић

3.

Математика - уџбеник

Мара Кешина, Сабиха Бабовић, Един Кљајић, Адис
Пирија и Мирха Ибришимовић

4.

Биологија - уџбеник

Исат Скендеровић и Авдул Адровић

5.

Географија - уџбеник

Салих Куленовић и Дамир Џафић

6.

Историја - уџбеник

Изет Шаботић и Мирза Чехајић

7.

Техничка култура - уџбеник

Ћамил Ахметовић, Јасмин Карахмет, Белма Хубан, Асим
Глухић, Фахрудин Смајловић, Елвир Ибељић, Нихад
Мујезиновић, Мерсад Ватић, Џемал Захировић, Хазим
Фехрић, Асиф Анделић и Сенад Мулић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

8.

Информатика - уџбеник

Далиборка Вилић и Амела Казазић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
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Санија Адровић, Ервада Синановић, Зинајда Пашагић - „Вријеме“ Зеница
Хаџић и Ленка Делић
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
Ликовна култура - уџбеник Миралем Бркић
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
Музичка култура - уџбеник Рефик Хоџић
„Нам“ Тузла
Мирсудин Пачариз, Амир Хаџић, Мина Адровић и
„Вријеме“ Зеница
Физика - уџбеник
Неџад Удвинчић
„Нам“ Тузла
Engleski jezik „Chаllеngеs 3“ Michael Harris, David Моwеr, Аnnа Sikоrzynskа и Asmir
„Baybook“ Sarajevo
(prvi strani јеzik) - udžbenik Mešić
Њемачки језик (други
Лара Хеџић, Аднан Чевра, Нихада Кахрић, Маринка
„Вријеме“ Зеница
страни језик) - уџбеник
Малежић, Гертруда Костајншек и Јелка Дежман
„Нам“ Тузла
Turski jezik (drugi strani
Uğur Kiliç, Selcuk Dоğаn, Tarik Demir, Кürşаt Аramak,
„Вријеме“ Зеница
jezik) - Haydi Тürkçе
Beyzа Коç, Selin Çаlik, Еcem Çelik i Đenana Bračković
Öğrеnеlim 3
Хемија - уџбеник

9. РАЗРЕД
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Дјечија књига“ Сарајево
„Босанска ријеч“ Сарајево
„Дјечија књига“ Сарајево
„Босанска ријеч“ Сарајево
„Босанска књига“
Сарајево

1.

Читанка - уџбеник

Азра Велашевић и Весна Алић

2.

Наш језик - уџбеник

Амира Џибрић

3.

Математика – уџбеник

Шефкет Арсланагић

4.

Биологија – уџбеник

Амела Бегић и Јасминка Халиловић

5.

Географија - уџбеник

Алмира Бећировић, Едис Хоџић, Самир Бајрактаревић
и Анђелина Сулејмановић

6.

Историја – уџбеник

Изет Шаботић и Мирза Чехајић

7.

Техничка култура – уџбеник Ћамил Ахметовић, Суада Нумић и Нахид Куленовић

8.

Информатика - уџбеник

Далиборка Вилић и Амела Казазић

9.

Хемија - уџбеник

Наташа Миличевић и Медиха Мусић

10.

Музичка култура - уџбеник

Рефик Хоџић

11.

Ликовна култура - уџбеник

Јасна Мујкић

12.

Физика – уџбеник

Др. Нада Габела и др. Хаснија Муратовић

13.
14.
15.

„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Сарајево Публисхинг“
Сарајево
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Сарајево Публисхинг“
Сарајево
„Графеx“ Мостар

Engleski jezik „Chаllеngеs 4“ Asmir Mešić Michael Harris, David Моwеr, Аnnа
(prvi strani јеzik) - udžbenik Sikоrzynskа
Њемачки језик (други
Злата Маглајлија
страни језик) - уџбеник
Турски језик (други страни
језик) - Хаyди Тüркçе
Öğренелим 4

„Нам“ Тузла

„Baybook“ Sarajevo
„Дјечија књига“ Сарајево
„Босанска ријеч“ Сарајево

Уğур Килиç, Селцук Доğан, Тарик Демир, Кüрşат
Арамак, Беyза Коç, Селин Çалик, Ецем Çелик и Џенана „Вријеме“ Зеница
Брачковић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-34-3198-3/20
Тузла, 26.6.2020. године

МИНИСТРИЦА
Фахрета Брашњић, проф., с.р.

7.

4

4

Психологија

4+1+3

Педагогија

ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Трајање
I, II и III
циклуса
студија
Након завршеног
другог циклуса
студија

Након завршеног
трећег циклуса
студија

Нови лиценцирани студијски програм
првог циклуса студија „Психологија“ у
примјени од ак.2018/19.

Нови лиценцирани студијски програм
првог циклуса студија „Педагогија“ у
примјени од ак.2018/19.

Напомена

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Bachleor
педагогије

Bachleor
педагогије

Након завршеног
првог циклуса
студија

Трајање студија

СТРУЧНО/НАУЧНО ЗНАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ
Трајање студија

НАЗИВ УСТАНОВЕ/

Трајање студија

У тачки I Списка академских титула, научних и стручних звања која се могу стицати на високошколским установама у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
14/17 и 11/18), у табели, под редним бројем 7. на крају табеле врше се допуне, и то:
ЈУ Универзитет у Тузли

I

СПИСАК
о допунама и измјенама Списка академских титула, научних и стручних звања
која се могу стицати на високошколским установама у Тузланском кантону

На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/18-пречишћени текст), а у вези са чланом
10. Правилника о коришћењу академских титула и стицању научних и стручних звања на високошколским установама у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
14/17,11/18 и 1/19), министар образовања и науке Тузланског кантона доноси
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У примјени од
академске
године

Број 11 - Странa 1158
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10.

			

Физика

Математика

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

4+1+3

Након
завршеног првог
циклуса студија

Након
завршеног
другог циклуса
студија

Након
завршеног
трећег циклуса
студија

СТРУЧНО/НАУЧНО ЗНАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ

Трајање
студија

НАЗИВ УСТАНОВЕ/

Трајање
I, II и III
циклуса
студија

Трајање студија

2018/19.

2018/19.

У примјени
од академске
године

Врши се измјена назива студијског
програма првог циклуса студија
„Физика“ у примјени од академске
2018/19.

Врши се измјена назива студијског
програма првог циклуса студија
„Математика“ у примјени од академске
2018/19.

Напомена

У тачки I Списка академских титула, научних и стручних звања која се могу стицати на високошколским установама у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
14/17, 11/18), у табели, под редним бројем 10. допуњује се текст и гласи

II

Трајање
студија

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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Bachleor
туризмологије

13.

III

Нови лиценцирани студијски програм
првог циклуса студија „Туризмологија“ у
примјени од ак.2018/19.
Врши се измјена назива студијског
програма
првог
циклуса
студија
„Биологија“ у примјени од академске
2018/19.
Врши се измјена назива студијског
програма првог циклуса студија „Хемија“
у примјени од академске 2018/19.

2018/19.

2018/19.

2018/19.

4+1+3

Након
завршеног првог
циклуса студија

1

Магистар
хемијског
инжењерства и
технологије

Након
завршеног
другог циклуса
студија

Након
завршеног
трећег циклуса
студија

СТРУЧНО/НАУЧНО ЗНАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ

2018/19.

У примјени
од академске
године

Иновирањем студијског програма другог
циклуса студија дјелимично је промијењен
назив студијског програма и стручно звање
које се стиче.

Напомена

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Хемијско инжењерство и
технологија

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Трајање
I, II и III
циклуса
студија
Трајање
студија

НАЗИВ УСТАНОВЕ/

Трајање студија

У тачки I Списка академских титула, научних и стручних звања која се могу стицати на високошколским установама у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 14/17, 11/18), у табели, под редним бројем 13. мијења се и гласи

Хемија

Биологија

Туризмологија

Трајање
студија

Број 11 - Странa 1160
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1

Агрономија

Број:10/1-34-9489-1/20
Тузла. 03.07.2020.године

Фахрета Брашњић, проф.,с.р.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

Иновирањем студијског програма
другог циклуса студија дјелимично је
промијењен назив студијског програма и
стручно звање које се стиче.

Иновирањем студијског програма другог
циклуса студија дјелимично је промијењен
назив студијског програма и стручно звање
које се стиче.

МИНИСТРИЦА

2018/19.

Магистар
агрономије

IV

2018/19.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

1

Прехрамбена технологија

Магистар
прехрамбене
технологије

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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На основу члана 32. став (3) и став (5) Закона о основном
одгоју и образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), на приједлог Исламске
заједнице у Босни Херцеговини, Министарство образовања и
науке Тузланског кантона доноси

Измјене и допуне Наставног плана и
програма за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и
IX разред деветогодишње основне школе
у дијелу профила и стручне спреме
наставника
I
У Измјенама и допунама Наставног плана и програма
за I, II, III, IV, V, VI. VII, VIII и IX разред деветогодишње
основне школе у дијелу профила и стручне спреме наставника
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 8/12, 11/12 и
11/18), у тачки I поднаслов „Исламска вјеронаука“ мијења се
и гласи:
„Исламска вјеронаука
Наставу исламске вјеронауке могу изводити лица која су
завршила:
- Факултет исламских наука/исламски педагошки
факултет/факултет за исламске студије и сродни факултети,
одсјек педагогија/теологија, одсјек за вјеронауку или сродни
смјер, са завршеним четверогодишњим додипломским студијем
(VII степен стручне спреме),
- Факултет исламских наука/исламски педагошки
факултет/факултет за исламске студије и сродни факултети,
одсјек педагогија/теологија, одсјек за вјеронауку или сродни
смјер, са завршеним првим циклусом високог образовања
додипломског студија у четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС)
и стеченим звањем bachleora,
- Факултет исламских наука/исламски педагошки
факултет/факултет за исламске студије и сродни факултети,
одсјек педагогија/теологија, одсјек за вјеронауку или сродни
смјер, са завршеним првим циклусом високог образовања
додипломског студија у трогодишњем трајању (180 ЕЦТС) и
стеченим звањем bachleora,
- Исламску педагошку академију са завршеним
двогодишњим студијем (VI степен стручне спреме) и стеченим
стручним звањем наставник исламске вјеронауке.
Лица која испуњавају услове за реализацију наставе из
исламске вјеронауке морају прибавити сагласност од стране
надлежног органа Исламске заједнице у Босни и Херцеговини.“
II
Изузетно, лица која не посједују профил и стручну спрему
из тачке I ових измјена и допуна Наставног плана и програма за
I, II, III, IV, V, VI. VII, VIII и IX разред деветогодишње основне
школе у дијелу профила и стручне спреме наставника, а која су
у моменту ступању на снагу истих затечена у радном односу на
неодређено вријеме у основној школи на пословима наставника
исламске вјеронауке и верификовано изводила наставу и имају
сагласност надлежног органа Исламске заједнице у Босни
и Херцеговини, могу и даље изводити наставу исламске
вјеронауке у основној школи.
III
Измјене и допунама Наставног плана и програма за I, II,
III, IV, V, VI. VII, VIII и IX разред деветогодишње основне школе
у дијелу профила и стручне спреме наставника ступају на

Уторак, 28. 07. 2020. год.

снагу даном објављивања у „Службеним новинама Тузланског
кантона“, а примјењиваће се од школске 2020/2021. године.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

МИНИСТРИЦА
Фахрета Брашњић, проф.,с.р.

Број: 10/1-34-13073/20
Тузла, 23.06.2020. године
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На основу чланова 8. и 22. Закона о министарствима
и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08,
8/11, 15/13 и 15/17), члана 36. Закона о основном одгоју и
образовању ("Службене новине Тузланског кантона", бр. 9/15
6/16, 14/18 и 14/19 ) и члана 42. Закона о средњем образовању и
одгоју ("Службене новине Тузланског кантона", бр. 17/11, 9/15
6/16, 14/18 и 14/19) министар образовања и науке Тузланског
кантона доноси

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
1. Школска 2020/2021. година траје од 01.09.2020. године
до 31.08.2021. године.
2. Настава се реализује по полугодиштима и траје 185
радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
реализују у оквиру 175 наставних дана.
3. Настава у завршном разреду основне школе траје
170 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
планирају и реализују у оквиру 160 наставних дана.
4. Настава у завршном разреду средње школе траје
160 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
планирају и реализују у оквиру 150 наставних дана.
5. Настава у првом полугодишту почиње првог радног
дана у септембру, односно у уторак 01.09.2020. године, а
завршава посљедњег радног дана у децембру 2020. године,
односно у четвртак 31.12.2020. године (87 радних дана).
6. Зимски одмор/распуст за ученике траје четири седмице
и то од петка 01.01.2021. до четвртка 28.01.2021. године.
7. Настава у другом полугодишту почиње у петак
29.01.2021. године и траје до сриједе 18.06. 2021. године (98
радних дана), а друго полугодиште траје до 30.06.2021. године.
8. Настава у другом полугодишту у првом разреду
основне школе почиње у петак 29.01.2021. године и траје до
петка 11.06.2021. године (93 радних дана).
9. Настава у другом полугодишту у завршном разреду
основне школе почиње у петак 29.01.2021. године и траје до
петка 28.05.2021. године (83 радних дана).
10. Настава у другом полугодишту у завршном разреду
средње школа почиње у петак 29.01.2021. године и траје до
петка 14.05.2021. године (73 радних дана).
Напомена:
У складу са чланом 39. Закона о основном одгоју и
образовању и 46. Закона о средњем образовању и одгоју школа
је дужна реализовати наставни план и програм, односно
годишњи фонд наставних часова, ако се утврди да није
остварен наставни план и програм, односно годишњи фонд
наставних часова мора се настава продужити док се не оствари
годишњи фонд наставних часова.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

11. Школа може изузетно, према потреби, у складу са
чланом 37. став 5. Закона о основном одгоју и образовању
("Службене новине Тузланског кантона", бр. 9/15, 6/16, 14/18
и 14/19) и чланом 43. став 5. Закона о средњем образовању
и одгоју ("Службене новине Тузланског кантона", бр. 17/11,
9/15, 6/16, 14/18 и 14/19) у оквиру једне радне суботе у току
мјесеца организовати додатну и допунску наставу, рад секција
и ученичких организација, као и надокнаду наставе у складу са
одлуком Министарства.
12. Обавезне сједнице Наставничког и одјељенских
вијећа одржати у септембру 2020. године као и јануару, мају,
јуну и августу 2021. године.
13. Школа не ради у вријеме међународних празника:
-Нова година (1. и 2. јануар),
-Међународни празник рада (1. и 2. мај).
14. Школа не ради у вријеме државних празника:
-Дан независности (1. март),
-Дан државности (25. новембар).
15. Школа не ради за вријеме вјерских празника један
дан у случају када школу похађа преко 50% ученика исте
националности, с тим да ученици и запосленици, који славе
вјерски празник, имају право да оправдано изостану један дан
и када школа организује наставу за вријеме вјерских празника,
а у складу са чланом 54. став 3. Закона о раду ("Службене
новине ФБиХ", број: 26/16). („Послодавац је дужан омогућити
раднику одсуство од четири радна дана у једној календарској
години, ради задовољавања његових вјерских односно
традицијских потреба, с тим да се одсуство од два дана користи
уз надокнаду плате - плаћено одсуство.“)
Вјерски празници:
-Рамазански бајрам (_______),
-Курбан бајрам (_______),
-Католички Божић (25.12.2020.),
-Православни Божић (07.01.2021.),
-Песах (_______),
-Ускрс (_______),
-Васкрс (_______),
Напомена: 5. октобар Свјетски дан учитеља обиљежава
се као радни, а ненаставни дан.
16. Годишњим програмом сваке школе планирају се:
-Дан школе (________),
-Излети (________),
-Екскурзије (________),
17. Значајни датуми:
-09.02. - Међународни дан образовања;
-10.02. - Дан сигурнијег Интернета;
-21.02. - Међународни дан матерњег језика;
-20.03. - Међународни дан среће;
-21.03. - Свјетски дан поезије;
-21.03. - Дан заштите шума;
-21.03. - Дан посвећен особама са Дауновим синдромом;
-22.03. - Дан заштите вода;
-27.03. - Свјетски дан позоришта;
-04.04. - Међународни дан борбе против мина;
-01.04. - Свјетски дан борбе против алкохолизма;
-02.04. - Дан дјечије књиге;
-07.04. - Свјетски дан здравља;
-08.04. - Свјетски дан Рома;
-12.04. - Међународни дан дјеце улице;
-18.04. - Међународни дан споменика;
-22.04. - Дан планете Земље;
-23.04. - Свјетски дан књиге;
-08.05. - Дан Црвеног крижа;
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-09.05. - Дан Европе;
-09.05. - Дан побједе над фашизмом;
-15.05. - Међународни дан породице;
-22.05. - Међународни дан биодиверзитета;
-31.05. - Дан непушача;
-05.06. - Свјетски дан заштите околиша;
-26.06. - Дан борбе против дрога;
-12.08. - Међународни дан младих;
-08.09. - Дан борбе против неписмености;
-15.09. - Међународни дан демократије;
-16.09. - Међународни дан заштите озонског омотача;
-21.09. - Међународни дан мира;
-22.09. - Дан без аутомобила;
-23.09. - Дан европске културне баштине;
-01.10. - Међународни дан старијих особа;
-02.10. - Међународни дан ненасиља;
-04.10. - Свјетски дан животиња;
-Октобар мјесец књиге;
-4 понедјељак у октобру
се обиљежава као
Међународни дан школских библиотека;
-05.10. - Дан дјетета;
-05.10. - Свјетски дан учитеља;
-10.10. - Свјетски дан менталног здравља;
-12.10. - Дан проналазача;
-15.10. - Свјетски дан хране;
-18.10. - Европски дан борбе против трговине људима;
-24.10. - Дан УН;
-25.10. - Дјечија недјеља до 30.10.;
-31.10. - Свјетски дан штедње;
-04.11. - Свјетски дан климатских промјена;
-16.11. - Међународни дан толеранције;
-трећа седмица новембра - Глобална седмица
предузетништва;
-17.11. - Међународни дан ученика и студената;
-20.11. - Међународни дан дјечијих права;
-25.11. - Међународни дан борбе против насиља над
женама;
-03.12. - Међународни дан особа са инвалидитетом;
-05.12. - Међународни дан волнтера;
-09.12. - Међународни дан борбе против корупције;
-10.12. - Међународни дан људских права;
-11.12. - Међународни дан планина;
-20.12. - Дан борбе против пушења;
-31.12. - Дан дјечије радости;
НАПОМЕНА:
Основне и средње школе на основу Школског
календара за 2020/2021. годину морају урадити Школски
календар за школу у који ће посебно уградити: сједнице
наставничког/професорског, одјељенских и разредних
вијећа, дан школе, излете, екскурзије, посјете, приредбе и
друге манифестације.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеМИНИСТРИЦА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке Фахрета Брашњић, проф.,с.р.
Број: 10/1-34-14086/20
Тузла, 06.07.2020. године
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На основу члана 69. тачка 41. и члана 80. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20),
Министарство привреде Тузланског кантона доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању услова и критерија за расподјелу
средстава са потрошачке јединице 31010002 –
„Интервенције јавним предузећима и привредним
друштвима“

Уторак, 28. 07. 2020. год.

Члан 6.
Појединачне одлуке о додјели средстава доноси
Министарство у складу са програмом на који сагласност даје
Влада Кантона.
Члан 7.
Надзор над намјенским коришћењем додијељених
средстава вршиће Министарство.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и критерији за
расподјелу средстава са потрошачке јединице 31010002 –
„Интервенције јавним предузећима и привредним друштвима“

Члан 9.
Објављивање ове одлуке у „Службеним новинама
Тузланског кантона“ је уједно и позив за учешће свим
потенцијалним корисницима ових средстава.

Члан 2.
Средства планирана на потрошачкој јединици
„Интервенције јавним предузећима и привредним
друштвима“,Министарство привреде (у даљем тексту:
Министарство) ће се додјељивати привредним друштвима из
области рударства, хемијске индустрије, металопрерађивачке,
електроиндустрије, индустрије грађевинских материјала,
грађевинарства, индустрије гуме и пластике, обуће и текстила.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство привреде

Члан 3.
Средства распоређена на економском коду 613 900 „Уговорене и друге посебне услуге“ додјелиће се за:
а) услуга израде ревизорских извјештаја и адвокатских
услуга за привредна друштва са већинским државним капиталом
која ове услуге не могу платити из свог текућег пословања, уз
услов:
- да привредно друштво достави биланс стања и
биланс успјеха из којег се види да привредно друштво није у
могућности плаћати услуге ревизије и адвокатске услуге.
Активности набавке ових услуга проводи Министарство у
поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 4.
Средства распоређена на економском коду 614 100 „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима“
додјељиваће се као:
- Суфинансирање трошкова код реализације Програма
мјера за социјално збрињавање радника који су у процесу
стечаја, ликвидације, реструктурисања и приватизације
предузећа остали или остају без посла а који ће се реализовати
путем ЈУ Служба за запошљавање ТК везано за измиривање
по основу пореза, доприноса и других накнада за повезивање
радног стажа радницима привредних друштава са већинским
државним капиталом, који су стекли услове за пензионисање,
који су проглашени технолошким вишком или који су остали
без радног ангажмана, уз услов:
- да је Влада усвојила Програм мјера за социјално
збрињавање радника.
Члан 5.
Средства распоређена на економском коду 614 400 „Субвенције јавним предузећима“ додјељиваће се као:
-Помоћ привредним друштвима са већинским државним
капиталом за плаћање трошкова отварања предстечајног,
односно стечајног поступка кад је стечај покренут по приједлогу
привредног друштва или Владе Тузланског кантона, уз услов:
- да постоји судско рјешење о висини потребних средстава.

МИНИСТАР
Асмир Хасић, дипл. инг. маш.,с.р.

Број: 03/1-11-10895/20
Тузла, 27.05.2020. године

732

На основу члана 69. тачка 41. и члана 80. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20),
Министарство привреде, уз сагласност Владе Тузланског
кантона, доноси

ПРОГРАМ

расподјеле средстава са потрошачке јединице 31010002
–„Интервенције јавним предузећима и привредним
друштвима“ за 2020. годину
Члан 1.
Средства
са
потрошачке
јединице
31010002
„Интервенције јавним предузећима и привредним друштвима“
у износу од 40.000,00 КМ (словима: четрдесетхиљада
конвертибилних марака), Министарство привреде (у даљем
тексту: Министарство), додијелиће привредним друштвима из
области рударства, хемијске индустрије, металопрерађивачке,
електроиндустрије, индустрије грађевинских материјала,
грађевинарства, индустрије гуме и пластике, обуће и текстила
у складу са Одлуком о утврђивању услова и критерија за
расподјелу средстава са потрошачке јединице 31010002 –
„Интервенције јавним предузећима и привредним друштвима“
број: 03/1-14-10895/20 од 27.05.2020. године.
Члан 2.
Средства из члана 1. утврђена су у 31 раздјелу Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину, глава 01, потрошачко
мјесто 0002 – Интервенције јавним предузећима и привредним
друштвима, економски код:
1. 613900 Уговорене и друге
10.000,00 КМ
посебне услуге
2. 614100 Текући трансфери другим
26.000,00 КМ
нивоима власти и фондовима
3. 614400 Субвенције јавним предузећима 4.000,00 КМ
Члан 3.
Средства из члана 2. тачка 1), на економском коду
613900, распоређују се за:
-плаћање правних услуга, судских и других трошкова
у вези са заступањем на надлежним судовима, као и услуга
израде ревизорских извјештаја за привредна друштва са

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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већинским државним капиталом која ове услуге не могу
платити из свог текућег пословања.
Износ средстава до 10.000,00 КМ.
Члан 4.
Средства из члана 2. тачка 2), на економском коду 614100,
распоређују се за:
-Суфинансирање трошкова код реализације Програма
мјера за социјално збрињавање радника који су у процесу
стечаја, ликвидације, реструктурисања и приватизације
предузећа остали или остају без посла а који ће се реализовати
путем ЈУ Служба за запошљавање ТК везано за измиривање
по основу пореза, доприноса и других накнада за повезивање
радног стажа радницима привредних друштава са већинским
државним капиталом, који су стекли услове за пензионисање,
који су проглашени технолошким вишком или који су остали
без радног ангажмана.
Износ средстава до 26.000,00 КМ.
Члан 5.
Средства из члана 2. тачка 3), на економском коду 614400,
распоређују се за:
-Помоћ привредним друштвима са већинским државним
капиталом за плаћање трошкова отварања предстечајног,
односно стечајног поступка кад је стечај покренут по приједлогу
привредног друштва или Владе Тузланског кантона.
Износ средстава до 4.000,00 КМ.
Члан 6.
Појединачне одлуке о додјели средстава према овом
програму доноси Министарство.
Члан 7.
Овај програм ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Владе Тузланског кантона и биће објављен у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство привреде
Број: 03/1-11-12333/20
Тузла, 08.06.2020. године

МИНИСТАР
Асмир Хасић, дипл. инг. маш.,с.р.
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На основу члана 12. став 2. Закона о промјени намјене
пољопривредног земљишта ("Службене новине Тузланског
кантона", број: 10/10) и члана 72, став 3. Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2020. годину ("Службене новине
Тузланског кантона", број: 16/19) Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона доноси

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ
ОД ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У 2020. ГОДИНИ
I. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА
Чланом 12. ставови 1. и 2. Закона о промјени намјене
пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Закон) прописано
је да је наплаћена накнада на основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе посебна
врста прихода Буџета Тузланског кантона.
Чланом 72. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2020. годину прописано је да се распоређивање
средстава прикупљених од промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе врши у складу са

Број 11 - Странa 1165

Програмом коришћења средстава прикупљених од промјене
намјене пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Програм),
којег доноси ресорно министарство, а на који сагласност даје
Влада Тузланског кантона.
II. САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Програмом се утврђује висина средстава прикупљених
од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе, начин расподјеле намјенских
средстава и начин реализације Програма.
Прикупљена
средства
од
промјене
намјене
пољопривредног земљишта користиће се у складу са
одредбама члана 12. Закона и Одлуке о утврђивању услова,
критерија и начину расподјеле средстава прикупљених
од промјене намјене пољопривредног земљишта, којим је
прописано да се наплаћена накнада по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе може
користити за следеће сврхе:
• израду основа, програма и пројеката заштите, коришћења
и уређења пољопривредног земљишта,
• провођење мјера заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта и за инундациона подручја,
• успоставу информационог система за земљиште,
• земљишни мониторинг,
• израду карте употребне вриједности земљишта,
• израду пројекта вишенамјенског вредновања,
• реализацију послова утврђених програмом господарења,
• деконтаминацију земљишта и подизање заштитних
појасева у непосредној близини путних комуникација.
III. ПРИХОДИ
Расположива новчана средства за реализацију Програма
у 2020. години износе 1.920.000,00 КМ, од чега неутрошена
средства из ранијег периода у износу од 970.000,00 КМ и
планирани приход средстава по овом основу у 2020. години у
износу од 950.000,00 КМ.
Средства за реализацију Програма су планирана у Буџету
Тузланског кантона на организационој јединици 14010001
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на
економским кодовима:
614 000 - ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ ТЕКУЋИ
РАСХОДИ
614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти
614 200 - Текући трансфери појединцима
614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
614 800 - Други текући расходи
615 000 - КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
615 100 - Капитални трансфери другим нивоима власти
821 300 - Набавка опреме
821 500 - Набавка сталних средстава у облику права
IV. РАСХОДИ
Програмом планирана средства за 2020. годину
утрошиће се за реализацију пројеката уређења и заштите
пољопривредног земљишта који су одобрени Програмом
за 2019. годину, а који због касног доношења наведеног
Програма нису реализовани у претходној години, те за
реализацију пројеката уређења и заштите пољопривредног
земљишта и студије употребне вриједности земљишта
(пројекати вишенамјенског вредновања коришћења и
заштите земљишта и израда карата употребне вриједности
пољопривредног земљишта) који су одобрени ранијих
година, а чија реализација из оправданих разлога није
завршена у претходним годинама.
Средства планирана Програмом утрошиће се за
реализацију следећих пројеката:

Грачаница

Градачац

Калесија

3.

4.

Пројекти одобрени за
реализацију у 2019. години

Техничко- технолошки
пројекат уређења и чишћења
пољопривредног земљишта
и одводних канала општине
Калесија- К.О. Прњавор и К.О.
Мемићи

/

Техничко технолошки пројекат
уређења и заштите пољопривредног
земљишта-чишћење и уређење
канала за одводњавање на подручју
општине Грачаница, к.о. Ораховица
Доња

Добој Исток /

Општина

2.

1.

Редни
број

84.440,70

/

6.729,97

/

Предрачунски износ
средстава потребних за
реализацију одобрених
пројеката у 2019. години

121.699,20

Пројекат уређења и
чишћења пољопривредног
земљишта и одводних
канала К.О. Доњи Раинци,
К.О. Вуковије и К.О.
Јегинов Луг

50.662,50

3.489,68

Пројект чишћења и заштита
пољопривредног земљишта,
Општина Градачац К.О
Поребрице и К.О Доњи
Хргови

Пројекат чишћења
и уређења одводних
канала на општинском
пољопривредном земљишту
у Калесији (К.О. Јегинов
Луг)

/

/

Износ средстава потребних
за реализацију одобрених
и уговорених пројеката
уређења земљишта из
претходних Програма

/

/

Нереализовани пројекти
одобрени у 2018. години,
чија је даља релизација
одобрена Програмом
у 2019. години

/

3.733,71

Износ средстава потребних за
реализацију одобрених и уговорених
пројеката вишенамјенског
вредновања коришћења и заштите
земљишта и израду карата
употребних вриједности земљишта
из претходних Програма
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Лукавац

Сребреник

Тузла

Живинице

5.

6.

7.

8.

50.261,33

29.354,23

13.945,00

74.295,82

Техничко- технолошки пројекат
за радове чишчења и уређења
отвореног канала за одводњавање
са регулисањем прилаза и прелаза
у парцеле на подручју насеља
Хускићи-Мрамор, к.о. Хускићи

Техничко-технолошки
пројекат уређења и заштите
пољопривредног земљишта –
уређење канала ‘’Воћни расадник’’
доо Сребреник

Пројекат отварања, чишћења
и уређења одводних канала на
општинском пољопривредном
земљишту у Тузли

Техничко- технолошки
пројекат уређења и заштите
пољопривредног земљишта
општине Живинице, уређење
канала

192.031,98

66.622,87

Техничко- технолошки пројекат
за радове чишћења и уређења
отвореног канала за одводњавање
са регулисањем прилаза и
прелаза у парцеле на подручју
насеља Крушевица –Ратиш , к.о.
Крушевица

Пројекат чишћења
и уређења одводних
канала на општинском
пољопривредном земљишту
у Живиницама

/

/

/

46.060, 00

/

/

/

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Техничко- технолошки
пројект уређења и заштите
пољопривредног земљишта
општине Живинице, дренажни
ровови

13.135,32

Пројектни задатак за израду
пројектне документације уређења
и заштите пољопривредног
земљишта на подручју к.о.
Милино Село и к.о. Бријесница
Доња

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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3.733,71
221.911,38

V. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

УКУПНО

1.694.354,91

Резерва
11.

Тузлански
кантон
9.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

За реализацију пројеката уређења и заштите
пољопривредног земљишта који су одобрени Програмом
за 2019. годину, а чија се реализација наставља у 2020.
години, планирана су средства у износу од 530.817,22 КМ, за
довршетак реализације одобрених пројеката уређења и заштите
пољопривредног земљишта из претходних година средства
у износу од 221.911,38 КМ, те за довршетак реализације
одобрених и уговорених пројеката вишенамјенског вредновања
коришћења и заштите земљишта и израду карата употребне
вриједности земљишта износ од 3.733,71 КМ.
Програмом су предвиђена и новчана средства за друге
текуће расходе - поврат погрешно уплаћених средстава и
поврат средстава по судским пресудама у износу од 100.000,00
КМ, средства за успостављање информационог система за
земљиште - набавка софтвера и рачунарске опреме за примјену
карти употребне вриједности земљишта у износу од 25.000,00,
као и средства резерве у износу од 1.038.537,69 КМ.

1.920.000,00

/
/

100.000,00
Други текући расходи - Поврат
погрешно уплаћених средстава,
судске пресуде
10.

1.038.537,69

/
25.000,00
Успостављање информационог
система за земљиште - набавка
софтвера и рачунарске опреме
за примјену карти употребне
вриједности земљишта

/

/

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

/
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Након добијања сагласности Владе Тузланског кантона
на Програм, Министарство ће обавијестити општине/градове о
пројектима чија је реализација одобрена.
Реализација пројеката вршиће се у складу са одредбама
уговора о преносу средстава, које ће Министарство закључити
с општинама/градовима чији су пројекти одобрени.
Општине/градови ће, у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама провести процедуру избора најповољнијег
понуђача.
Општине/градови су дужни доставити тендерску
документацију овом Министарству у електронској форми на
е-маил Министарства minpvs@tк.kim.bа или путем поште на
адресу Министарства Рударска 57 Тузла.
Министарство ће, уколико утврди потребу за измјене
и допуне достављене тендерске документације тражити да
општине/градови изврше потребне корекције.
Општине/градови су дужни поступити по упути
Министарства, те тендерску документацију могу објавити тек
након добијања писане сагласности Министарства.
Општина/град ће у року од десет дана од дана окончања
поступка јавне набавке и доношења коначне одлуке о избору
најповољнијег понуђача, доставити Министарству Уговор о
избору најповољнијег понуђача и комплетну документацију о
проведеном поступку јавне набавке, ради закључивања уговора
о преносу средстава са овим Министарством.
На основу донесеног Програма, Министарство ће
донијети појединачне одлуке о одобравању финансијских
средстава.
Општине/градови су дужни у року од 30 дана од завршетка
реализације одобреног пројекта, а најкасније до 25.12.2020.
године, доставити Министарству извјештај о намјенском
утрошку средстава, чији ће садржај бити дефинисан уговором
о преносу средстава.
Општине/градови преузимају у цјелости одговорност за
намјенски утрошак средстава, реализацију одобреног пројекта
у складу са Законом од провођења поступка јавне набавке,
закључења уговора о извођењу радова и извођења радова у
складу са пројектном и другом документацијом (прибављање
потребне документације), до подношења извјештаја о
намјенском утрошку средстава. Све наведено ће се регулисати
Уговором о преносу средстава.
Општине/градови су обавезни обезбиједити надзор
над извођењем радова од стране стручног правног лица и
омогућити непосредно праћење имплементације пројектних
активности у сваком моменту овлашћеним представницима

Уторак, 28. 07. 2020. год.
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VI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Министарства. Надзор над извођењем радова не може вршити
лице које је израдило пројекат који се реализује.
Министар може у било којој фази реализације програма/
пројекта именовати Комисију, чији је задатак контрола степена
реализације програма/пројекта.
Реализацију пројекта успостављања информационог
система за земљиште - набавка софтвера и рачунарске опреме
за примјену карти употребне вриједности земљишта
вршиће Министарство у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама.

Овај програм ступа на снагу даном добијања
сагласности Владе Тузланског кантона и биће објављен у
"Службеним новинама Тузланског кантона".
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТузлански кантон
Министар
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Шакић Мустафа дипл.оецц.,с.р.
Број: 04/1-11-8811-1/20
Тузла, 19.05.2020. године

734

На основу члана 56. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине (''Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине'', број: 35/05), члана 178. став (2) Закона о водама (''Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине'', број: 70/06), члана 56. Закона о водама (''Службене новине Тузланског кантона'', број: 11/08) и члана 72.
став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину (''Службене новине Тузланског кантона'', бр. 16/19 и
7/20), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Тузланског кантона доноси

програм

УЛАГАЊА СРЕДСТАВА ВОДНИХ НАКНАДА У ОБЛАСТ ВОДОПРИВРЕДЕ У 2020. ГОДИНИ
I
Овим програмом утврђују се приходи водних накнада који припадају Тузланском кантону (у даљем тексту: Кантон),
начин расподјеле, односно улагања намјенских средстава и начин реализације пројеката планираних Програмом за 2020.
годину.
II
Укупни приходи односно улагања у област управљања водама Програмом за 2020. годину, Буџетом Тузланског кантона
за 2020. годину планирани су у износу од 6.650.024,00 КМ.
Табела: приходи
Редни
број
1
I

Укупно планирани приходи
2020.године
3
8.000,00

Извор средстава
2
7212 - Остали приходи од имовине

1

Посебне водне накнаде по основу закупа

8.000,00

1.1

721225

Приходи од закупа јавног водног добра на површинским
водама I категорије

1.2

721226

Приходи од закупа јавног водног добра на површинским
водама II категорије

II

7225-Накнаде и таксе по федералним законима и прописима

2.1

3.000,00
5.000,00
6.630.438,00

Посебне водне накнаде (ПВН)

4.286.586,00

2.1.1

722521

Регистрација моторних возила

825.086,00

2.1.2

722522

Заштита вода

2.1.3

722523

Коришћење површинских и подземних вода за јавну
водоопскрбу

2.1.4

722524

Коришћење површинских и подземних вода за
флаширање воде и минералне воде

2.1.5

722525

Коришћење површинских и подземних вода за
индустријеке процесе, укључујући и термоелектране

2.1.6

722526

Коришћење воде
хидроелектранама

1.261.400,00

за

производњу

ел.

енергије

601.000,00
30.314,00

у

1.527.000,00
34.786,00
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2.1.7

722527

Вађење материјала из водотока

3.000,00

2.1.8

722528

Посебна водна накнада за заштиту од поплава

4.000,00

2.2

Општа водна накнада

2.2.1

722529

2.343.852,00

Општа водна накнада

2.343.852,00

III

7227 - Непланиране уплате-приходи

5.586,00

3.1

722751

5.586,00

IV

7777 - Приходи по основу заосталих обавеза

6.000,00

4.1

777776

6.000,00

Неутрошене намјенске донације
Уплате заосталих обавеза по основу ПВН

Свеукупно водне накнаде

6.650.024,00

Законом о водама (у даљем тексту: федерални Закон)
утврђена је расподјела прихода од прикупљене опште водне
накнаде и посебних водних накнада, као и прихода прикупљених
на основу закупа јавног водног добра на површинским водама I
категорије на подручју Кантона, у следећем омјеру:
- надлежној агенцији за воде
40%
- у корист буџета кантона
45%
- у корист Фонда за заштиту околиша Федерације
15 %
Истим Законом утврђена је у цијелости припадност
прихода од закупа јавног водног добра на површинским водама
II категорије буџету Кантона.
Чланом 72. став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2020. годину, прописано је да ће се распоред
средстава водних накнада – намјенска средства потрошачка
јединица 14010003 вршити у складу са програмом улагања
средстава водних накнада у област водопривреде на подручју
Кантона који доноси ресорно министарство, изузев средстава
намијењених за измирење обавеза по основу отплата кредита.
На програм сагласност даје Влада Кантона. На основу донесеног
програма, ресорно министарство доноси појединачне одлуке о
одобравању финансијских средстава.

III
Према члану 178. федералног Закона, приходи од опште
и посебних водних накнада који припадају Кантону, користе
се за суфинансирање изградње и одржавања водних објеката
из члана 14. наведеног Закона: заштитне објекте, објекте за
одводњавање, објекте за искоришћавање вода, те објекте за
заштиту вода од загађивања, као и остале активности везане за
послове управљања водама – израда техничке документације,
подлога за концесије, и др., у складу са годишњим планом и
програмом кантоналног министарства надлежног за воде.
Улагања средстава опште и посебних водних накнада
планирана су у складу са Одлуком о начину расподјеле
средстава водних накнада у област водопривреде за 2020.
годину, број: 04/1-11-12727/20 од 11.06.2020. године (у даљем
тексту: Одлука), за измирење обавеза по основу отплата кредита,
пренесене уговорене обавезе из претходног периода, улагања
у пројекте од градског и општинског значаја из претходног
периода за које је процедура јавне набавке покренута или
окончана, али за које није закључен уговор о преносу средстава
са Министарством, те средства резерве.

Табела: улагања средстава водних накнада

Ставка
плана

1

2
А+Б+
Ц+Д

А

Назив ставке

3

Пренесене
уговорене
обавезе за
пројекте из
2019. године
4

СВЕУКУПНО

Пројекти
за које је
покренута
План за
Укупно план
процедура пројекте из
за 2020.
јавне набавке 2020. године
годину
у 2019.
години
5
6
7

3.133.297,69

1.319.140,06

2.197.586,25

6.650.024,00

УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

74.409,11

0,00

2.197.586,25

2.271.995,36

ОПШТЕ АКТИВНОСТИ

30.000,00

0,00

1.192.000,00

1.222.000,00

Подзаконски акти и стручно-техничка
Документација

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

Измјене и допуне Кантоналног оперативног
плана заштите од поплава

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

Посебне активности управљања водама

0,00

0,00

1.192.000,00

1.192.000,00

А

1.

А

1.1.

А

1.1.1.

А

1.2.

А

1.2.2.

Ануитет за 2019. годину по кредиту WBIDA 3954, општина Калесија

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

А

1.2.3.

Ануитет за 2019. годину по кредиту WBIDА 3954, општина Теочак

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00
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А

1.2.4.

Камата за 2019. годину по кредиту WB-IDА
3954, општина Калесија

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

А

1.2.5.

Камата за 2019. годину по кредиту WB-IDА
3954, општина Теочак

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

А

1.2.6.

Ануитет за 2019. по Програму
суфинансирања пројекта канализације и
водоснабдијевања, општине Челић

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00

А

1.2.7.

Суфинансирање ануитета (главница и
камата) за постројење за пречишћавање
отпадних вода, град Сребреник

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

А

1.2.8.

Рефундација дијела трошкова насталих
реализацијом пројекта водоснабдијевања
општине Градачац по Одлуци Скупштине
Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 7/17) и Одлуци о
давању сагласности број:01-02-314-4/19 од
18.10.2019. године, град Градачац

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

А

2.

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ

42.348,55

0,00

0,00

42.348,55

А

2.1.

Заштита вода

42.348,55

0,00

0,00

42.348,55

А

2.1.1.

Субвенционирање потрошње електричне
енергије и хемикалија за рад постројења,
град Живинице

36.682,03

0,00

0,00

36.682,03

А

2.1.2.

Суфинансирање трошкова рада постројења
за пречишћавање отпадних вода у Јежинцу,
град Сребреник

5.666,52

0,00

0,00

5.666,52

А

2.2.

Коришћење вода

0,00

0,00

0,00

0,00

А

2.3.

Заштита од вода

0,00

0,00

0,00

0,00

А

3.

А
А

ДРУГИ ТРОШКОВИ

2.060,56

0,00

1.005.586,25

1.007.646,81

3.1.

Средства резерве

2.060,56

0,00

1.005.586,25

1.007.646,81

3.1.1.

Средства резерве

2.060,56

0,00

1.005.586,25

1.007.646,81

ПОСЛОВИ РАЗВОЈА УПРАВЉАЊА
ВОДАМА

173.578,97

0,00

0,00

173.578,97

ИСТРАЖИВАЊА ВОДНИХ РЕСУРСА

170.678,97

0,00

0,00

170.678,97

Посебна и допунска истраживања

170.678,97

0,00

0,00

170.678,97

87.620,02

0,00

0,00

83.058,95

0,00

0,00

83.058,95

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

Израда студија, програма и других
планских развојних докумената

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

План уређења површинских водотока на
подручју ТК

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

68.638,28

7.000,00

0,00

75.638,28

Б
Б

1.

Б

1.1.

Израда Елабората истражних
хидрогелошких бушотина прогнозне
дубине бушења 100,00 М ±15% са
пројектом изведбе хидрогелошких
објеката (бунар) на следећим локацијама:
МЗ Гнојница, МЗ Крушевица, МЗ Горња
Добошница, МЗ Деветак, МЗ ШикуљеПрлине, МЗ Пурачић, општина Лукавац

Б

1.1.1.

Б

Израда пројекта истражног бушења и
експлоатационог бунара БДД-3 са уградњом
1.1.2. бунарске конструкције и изградњом потисног
вода са радовима у МЗ Доња Добошница,
општина Лукавац

Б

2.

Б

2.1.

Б

2.1.1.

Ц

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

87.620,02
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Ц

1.

Ц

1.1.

Ц

1.1.1.

Ц

1.2.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ

Уторак, 28. 07. 2020. год.

12.811,50

0,00

0,00

12.811,50

Водни објекти за коришћење вода

8.833,50

0,00

0,00

8.833,50

Идејни пројекат водоснабдијевања насеља
Деветак, општина Лукавац

8.833,50

0,00

0,00

8.833,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Водни објекти за заштиту вода

3.978,00

0,00

0,00

3.978,00

Идејни пројекти постројења за третман
отпадних вода насеља Деветак и Гнојница,
општина Лукавац

3.978,00

0,00

0,00

3.978,00

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТИ

55.826,78

7.000,00

0,00

62.826,78

Водни објекти за коришћење вода

15.988,28

7.000,00

0,00

22.988,28

2.1.1.

Израда Главног пројекта реконструкције и
доградње водоводне мреже у МЗ Бистарац
Горњи – резервоар „Двори“ – Куљен
(суфинансирање), општина Лукавац

1.714,28

0,00

0,00

1.714,28

2.1.2.

Израда пројекта постојећег стања и
Главног пројекта реконструкције водовода
''Бујаковац-Радљева-Ровине'' у МЗ Прилук,
град Живинице

6.903,00

0,00

0,00

6.903,00

2.1.4.

Израда Главног пројекта прикључења на
опћински водовод и главне дистрибуционе
водоводне мреже у МЗ Тојшићи, висинске
зоне засеоци Долина и Гутићи, општина
Калесија

2.457,00

0,00

0,00

2.457,00

2.1.5.

Израда Главног пројекта реконструкције
главне дистрибуционе водоводне мреже
у МЗ Прњавор - јужно насеље, општина
Калесија

2.457,00

0,00

0,00

2.457,00

Ц

2.1.6.

Израда Главног пројекта приклкључења на
опћински водовод и главне дистрибуционе
водоводне мреже у насељу Бабина Лука,
МЗ Кикачи, општина Калесија

2.457,00

0,00

0,00

2.457,00

Ц

2.1.7.

Израда Главни пројекат водоснабдијевања
МЗ Ковачи у посебном систему из
дубинских бунара, град Живинице

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

Ц

2.2.

14.481,56

0,00

0,00

14.481,56

2.2.1.

Израда Главног пројекта уређења корита
потока Лукавчић од пропустаиспод пруге
Тузла - Добој до ушћа у ријеку Спрећу
(суфинансиранје) рекандидован, општина
Лукавац

1.965,60

0,00

0,00

1.965,60

2.2.2.

Израда Главног пројекта уређења корита
потока Бистарац од Бистарачког језера
до ушћа у ријеку Јалу (суфинансирање)
рекандидован, општина Лукавац

1.684,80

0,00

0,00

1.684,80

Ц

2.2.3.

Израда Главног пројекта уређења
корита потока Медница и Церовац од
регулисаног дијела па узводно по 1.500,00
м (суфинансирање), општина Лукавац

933,66

0,00

0,00

933,66

Ц

2.2.4.

Израда идејног рјешења и главног пројекта
регулације ријеке Јошевице у дужини цца
5.300,00 м Тузла, град Тузла

7.897,50

0,00

0,00

7.897,50

Заштитни водни објекти

Ц
Ц

1.3.

Ц

1.3.1.

Ц

2.

Ц

2.1.

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Заштитни водни објекти
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Ц

2.2.5.

Ц

2.3.
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Главни пројекат регулације ријеке Јале
у Славиновићима, III фаза - дионица од
локације пијаце у Симин Хану до моста на
скретању за Горњу Тузлу, град Тузла
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2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

25.356,94

0,00

0,00

25.356,94

2.3.1.

Израда Главног пројекта одводње
оборинских и канализационих отпадних
вода у МЗ Лукавац град са подручја улица
Подрињска и Омладинска и пречистача
фекалних вода у индустријској зони
Лукавац (суфинансирање), општина
Лукавац

1.283,96

0,00

0,00

1.283,96

2.3.2.

Израда Главног пројекта одводње
оборинских и канализационих
отпадних вода са подручја МЗ Бистарац
Доњи и дијела МЗ Бистарац Горњи
(суфинансирање), општина Лукавац

1.612,49

0,00

0,00

1.612,49

2.3.3.

Израда Главног пројекта одводње
оборинских и канализационих отпадних
вода у МЗ Хрвати засеок Коксара
(суфинансирање),општина Лукавац

3.567,33

0,00

0,00

3.567,33

2.3.4.

Израда Главног пројекта одводње
оборинских вода и канализационих
отпадних вода са подручја МЗ
Хускићи и дијела МЗ Лукавац Мјесто
(суфинансирање), општина Лукавац

3.567,33

0,00

0,00

3.567,33

Ц

2.3.5.

Израда Главног пројекта одводње
оборинских и фекалних вода у МЗ
Прокосовићи са био пречистачем отпадних
вода у циљу заштите акумулације језера
Модрац (суфинансирање), општина
Лукавац

4.204,98

0,00

0,00

4.204,98

Ц

2.3.6.

Израда Главног пројекта канализацијске
мреже за насеље Лисовићи, град Сребреник

3.656,25

0,00

0,00

3.656,25

2.3.7.

Израда и ревизија Главног пројекта
канализацијске мреже са прикључком на
уређај за пречишћавање за пословну зону
Шпионица и МЗ Шпионица Доња, град
Сребреник

7.464,60

0,00

0,00

7.464,60

2.816.671,33

1.312.140,06

0,00

4.128.811,39

50.793,20

0,00

0,00

50.793,20

0,00

0,00

1.978.845,45

1.112.140,06

0,00

3.090.985,51

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Д

Водни објекти за заштиту вода

РАДОВИ

Д

1.

Заштитни водни објекти

Д

1.1.

Д

2.

Водни објекти за коришћење вода

Д

2.1.

Изградња система водоснабдијевања
висинских зона у МЗ Раинци Горњи,
општина Калесија

64.740,55

0,00

0,00

64.740,55

Д

2.2.

Водоснабдијевање насеља
Хукићи,Галешићи и Моманово у МЗ
Славиновићи, град Тузла

83.277,07

0,00

0,00

83.277,07

Д

2.3.

Водоснабдијевање II висинске зоне дијела
насеља "Козловац II" и насеља Долови, град
Тузла

23.636,46

0,00

0,00

23.636,46

Одводња оборинских вода са подручја
Доложал, оборински канал 4, општина
Лукавац

50.793,20

50.793,20
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Д

2.4.

Санација бране Модрац, III фаза

14.377,89

0,00

0,00

14.377,89

Д

2.5.

Реконструкција и доградња водовода у МЗ
Туловићи, општина Бановићи

97.131,14

0,00

0,00

97.131,14

Д

2.6.

Изградња потисног вода и дистрибутивне
мреже из резервоара "Баре-Плане" у МЗ
Врановићи, град Грачаница

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2.7.

Извођење радова истражног бушења и
изведбе експолоатационог бунара ЕДБ-1
са уградњом бунарске конструкције у МЗ
Прокосовићи,општина Лукавац

94.960,47

0,00

0,00

94.960,47

2.8.

Радови на реконструкцији система
водоснабдијевања насеља „Пољице Горње“
(суфинансирање) – рекандидован пројекат,
општина Лукавац

65.811,12

0,00

0,00

65.811,12

Д

2.9.

Реконструкција градског водовода
"Старићка ријека" у Кладњу етапа
повећање капацитета резервоарског
простора, општина Кладањ

335.897,23

0,00

0,00

335.897,23

Д

2.10.

Изградња и реконструкција примарне
дистрибутивне мреже у МЗ Пурачић (фаза
II), општина Лукавац

0,00

163.564,60

0,00

163.564,60

2.11.

Санација и реконструкција водоводног
система у насељу Пријановићи
(суфинансирање) – рекандидовани пројекат
/раније започет, општина Кладањ

93.768,83

0,00

0,00

93.768,83

Д

2.12.

Санација и реконструкција водоводног
система у насљима Плаховићи и Бушево
(суфинансирање) - рекандидовани пројекат
/раније започет, општина Кладањ

75.854,59

0,00

0,00

75.854,59

Д

2.13.

Извођење радова на изградњи
експлоатационог бунара ЕБС-1 на
локалитету Скендеруша, општина Сапна

48.964,50

0,00

0,00

48.964,50

Д

2.14.

Реконструкција водоводног система
Дубраве, град Живинице

11.550,99

0,00

0,00

11.550,99

Д

2.15.

Реконструкција водовода "БујаковацРадљева-Ровина" у МЗ Прилук, град
Живинице

1.626,97

0,00

0,00

1.626,97

Д

2.16.

Водоводна мрежа у насељу Ћасури, МЗ
Тупковић, град Живинице

4.327,16

0,00

0,00

4.327,16

Д

2.17.

Реконструкција мјесног водовода "Ступари
Село" у насељима Ступари Село, Дубраве,
Плане у МЗ Ступари, општина Кладањ

63.000,00

0,00

0,00

63.000,00

2.18.

Увођење бунара Б5А у систем
водоснадбијевања општине Сребреник потисни вод од објеката 1 и 2 бунара Б5А
до објекта за везу са бунарима Б6 и Б7 и
увођење Б5А у систем водоснадбијевања
општине Сребреник објекат 1 и 2 -фаза II ,
град Сребреник (суфинансирање)

0,00

167.143,15

0,00

167.143,15

2.19.

Извођење радова на унапређењу градског
система водоснабдијевања и проширења
система за насеља Бијела Поља, Драфнићи,
Сељануша и Горња Лохиња, град Грачаница

253.004,97

0,00

0,00

253.004,97

Д

Д

Д

Д

Д
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Д

2.20.

Реконструкција и доградња водоводног
система дијела општине Теочак резервоар
доња зона В=300 м3, општина Теочак

Д

2.21.

Изградња резервоара запремине 200 м3 и
дјелимична реконструкција постојећег у МЗ
Шерићи, град Живинице

Д
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250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

79.033,50

0,00

0,00

79.033,50

2.22.

Реконструкција и доградња водоводног
систама Живинице (изградња пумпне
станице и електрорадови)- IV фаза, град
Живинице

0,00

553.274,31

0,00

553.274,31

Д

2.23.

Пројекат увезивања бунара ГМ -3 у
постојећи водоводни систем на изворишту
Врело Мионица,Град Градачац

0,00

102.400,00

0,00

102.400,00

Д

2.24.

Реконструкција и доградња водоводне
мреже у МЗ Лукавац Горњи, град Градачац

0,00

125.758,00

0,00

125.758,00

Д

2.25.

Изградња дијела водоводног цјевовода
од изворишта "Понор" Горњи Хргови до
резервоара "Јеловче село", град Градачац

32.478,05

0,00

0,00

32.478,05

Д

2.26.

Изградња одводње фекалне канализације
у дијелу МЗ Свирац, насеље Мејремићи,
град Градачац

157.755,55

0,00

0,00

157.755,55

Д

2.27.

Изградња секундарне водоводне мреже у
насељу Зукићи, МЗ Прилук, град Живинице

77.648,41

0,00

0,00

77.648,41

Д

3.

787.032,68

200.000,00

0,00

987.032,68

3.1.

Радови на скупљању, одвођењу и
пречишћавању отпадних вода из дијела
МЗ Добошница, са локалитета фудбалског
стадиона, општина Лукавац

68.279,70

0,00

0,00

68.279,70

Д

3.2.

Изградња канализационог колектора
санитарно - фекланих вода за насеља Хан,
Колинија, Џакић, Селимовићи II, Фатићи,
Ризвановићи и Брђаци, општина Сапна

315.862,78

0,00

0,00

315.862,78

Д

3.3.

Канализациони колектор и дјелимично
измјештање канализационе мреже у МЗ
Сњежница, општина Теочак

140.571,57

0,00

0,00

140.571,57

Д

3.4.

Изградња канализацијске мреже са
прикључком уређаја за пречишћавање у
Индустријској зони МЗ Шпионица и МЗ
Шпионица Доња - фаза И, град Сребреник

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

Д

3.5.

Изградња фекалне канализационе мреже у
дијелу насеља Оскова - Шарењак (Оскова Брдо пумпа), град Живинице

29.955,86

0,00

0,00

29.955,86

Д

3.6.

Пројекат канализациони одвод фекалних
отпадних вода преко градског колектора
-Дује, општина Добој Исток

232.362,77

0,00

0,00

232.362,77

3.133.297,69

1.319.140,06

2.197.586,25

6.650.024,00

Д

Водни објекти за заштиту вода

УКУПНО:
IV
Реализација пројеката вршиће се у складу са овим
програмом, Одлуком и уговорима које ће Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство) закључити са корисницима средстава.
Након добијања сагласности Владе Тузланског кантона
на овај програм, Министарство ће обавијестити градове,

односно општине о пројектима планираним Програмом.
На основу донесеног Програма, Министарство доноси
појединачне одлуке о одобравању финансијских средстава.
V
Уколико током године градови, односно општине
кандидују додатне пројекте од градског, односно
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општинског значаја за финансирање из средстава водних
накнада, одобравање средстава ће се вршити са ставке
А.3.1. Средства резерве доношењем појединачних одлука
на које сагласност даје Влада Тузланског кантона.
VI
За пројекте или активности који су планирани Програмом
улагања средстава водних накнада у област водопривреде у
2019. години, за које је процедура јавне набавке покренута у
2019. години у складу са Одлуком о критеријима за утврђивање
приоритетних пројеката из области управљања водама од
општинског значаја за Програм улагања средстава водних
накнада у област водопривреде у 2019. години, број: 04/1-2518607/19 од 23.09.2019.године и број: 04/1-25-18607-6/19 од
22.10.2019. године, али за које није закључен уговор о преносу
средстава са Министарством, а иста су у међувремену окончана,
потребно је доставити комплетну документацију јавне набавке,
одлуку о избору најповољнијег понуђача и уговор са извођачем
радова, ради закључивања уговора о преносу средстава са овим
Министарством.
За пројекте од градског и општинског значаја из претходног
периода за које је процедура јавне набавке покренута у 2019.
години, и процедура је у току, градови и општине су дужни
одмах по правомоћном окончању поступка јавне набавке
доставити овом Министарству комплетну документацију јавне
набавке, одлуку о избору најповољнијег понуђача и уговор
са извођачем радова, ради закључивања уговора о преносу
средстава са овим Министарством.
Градови и општине су у цјелости одговорне за намјенски
утрошак средстава, реализацију одобрених пројеката у складу
са Законом, од провођења поступка јавне набавке, закључења
уговора о извођењу радова и извођења радова у складу са
пројектном и другом документацијом (прибављање потребне
документације), до подношења извјештаја о намјенском
утрошку средстава.
Градови и општине су обавезни обезбиједити стручни
надзор над извођењем радова прописан законом. У складу с
важећим прописима, послове стручног надзора над грађењем
не може обављати правно лице које је израдило или учествовало
у изради пројектне документације и правно лице које изводи
радове на грађевини која се гради.
Градови и општине ће омогућити непосредно праћење
имплементације пројектних активности у сваком моменту
овлашћеним представницима Министарства, а Министарство
задржава право других облика надзора над реализацијом
пројекта.
Министар може у било којој фази реализације пројекта
именовати Комисију, чији је задатак контрола степена
реализације пројекта.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

За реализацију пројеката из тачке III овог програма
средства су планирана у Буџету Тузланског кантона
на организационој јединици 14010003 Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, водне накнаде,
на економским кодовима:
613900 Уговорене и друге посебне услуге
614100 Текући трансфери другим нивоима власти
614300 Текући трансфери непрофитним организацијама
614400 Субвенције јавним предузећима
614500 Субвенције приватним предузећима и предузетницима
614800 Други текући расходи
615100 Капитални трансфери другим нивоима власти
615400 Капитални трансфери јавним предузећима
616200 Издаци за иностране камате
821300 Набавка опреме
821500 Набавка сталних средстава у облику права
821600 Реконструкција и инвестицијско одржавање
823200 Вањске отплате
Шифра пројеката под којом ће се вршити књиговодствено
евидентирање је ''приход 9''.
Према функционалној класификацији, средства су
планирана за класе:
0520 Управљање отпадним водама
0620 Развој заједнице
0630 Водоснабдијевање
VII
Овај програм ступа на снагу даном добијања сагласности
Владе Тузланског кантона и биће објављен у ''Службеним
новинама Тузланског кантона''.
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи
Програм улагања средстава водних накнада у област
водопривреде у 2020. години, број: 04/1-11-007822/20 од
09.04.2020. године на који је Влада Тузланског кантона дала
сагласност Одлуком број: 02/1-11-7822-1/20 од 16.04.2020.
године.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТузлански кантон
Министарство пољопривреде
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11- 12727-1/20
Тузла, 11.06.2020. године

Министар
Мустафа Шакић, дипл.оецц., с.р.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Број 11 - Странa 1177

"Службене новине Тузланског кантона"
број: 11/2020

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА
664. Закон о оснивању Јавне установе Основна
музичка школа Грачаница

1051

665. Закон о измјенама и допунама Закона о
комуналним дјелатностима

1053

666. Закон о измјени Закона о средњем образовању
и одгоју

1055

667. Одлука о проширеном обиму права из области
здравствене заштите бранилаца и чланова
њихових породица, број: 01-02-441-6/20 од
08.07.2020. године

1055

ВЛАДА
668. Уредба о допуни Уредбе о поступку пријема
у радни однос у јавном сектору у Тузланском
кантону, број: 02/1-02-12745/20 од 29.06.2020.
године
669. Уредба о новчаној егзистенцијалној накнади,
број: 02/1-02-13388/20 од 07.07.2020. године

1062
1062

670. Одлука о стављању ван снаге Одлуке у вези
са проглашењем стања несреће узроковане
појавом корона вируса (COVID-19) на подручју
Федерације Босне и Херцеговине и опасности
од ширења заразне болести на подручју
Тузланског кантона, број: 02/1-40-8193-107/20
од 02.06.2020. године

1066

671. Одлука, број: 02/1-11-11421/20 од 02.06.2020.
године (субвенције)

1067

672. Одлука о прекњижењу, број: 02/1-11-112731/20 од 02.06.2020. године (за Пројекат
реконструкције УКЦ Тузла)

1067

673. Одлука о прекњижењу, број: 02/1-11-11273-2/20
од 02.06.2020. године (Уговор о репрограму
обавеза 2, III stand by аранжмана са ММФ-ом)

1067

674. Одлука о прекњижењу, број: 02/1-11-11273-3/20
од 02.06.2020. године (Уговор о репрограму
обавеза 1, IV stand by аранжмана са ММФ-ом)

1068

675. Одлука о давању сагласности за обнављање
Уговора о концесији за експлоатацију камена
кречњака, број: 02/1-14-11878/20 од 02.06.2020.
године (каменолом „Ступари“)
676. Одлука о измјени Одлуке о Позитивној листи
лијекова Тузланског кантона, број: 02/1-3311791-1/20 од 09.06.2020. године
677. Одлука о утврђивању услова, критерија и
поступка додјеле финансијских средстава
у
трошковима
учешћа,
организовања
и одржавања спортских такмичења и
манифестација у инвалидском спорту, број:
02/1-11-10989/20 од 09.06.2020. године

1068

1068

1118

678. Одлука о утврђивању критерија расподјеле
средстава утврђених Буџетом Тузланског
кантона за 2020. годину са позиције „Подршка
нижим нивоима власти – Град и општине“,
број: 02/1-04-11925/20 од 09.06.2020. године

1125

679. Одлука о утврђивању листе привредних
друштава над којима овлашћења на основу
учешћа државног капитала врши Влада
Тузланског кантона, број: 02/1-04-11708/20 од
29.06.2020. године

1125

680. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 02/1-11-11022/20 од 02.06.2020. године
(између буџетских корисника)

1126

681. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020.
годину, број: 02/1-11-10593-1/20 од 09.06.2020.
године (ЈУ Завод за одгој и образовање особа
са сметњама у психичком и тјелесном развоју
Тузла)

1127

682. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020.
годину, број: 02/1-11-9851-2/20 од 16.06.2020.
године (ЈУ Народно позориште Тузла)

1127

683. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020.
годину, број: 02/1-11-9860-2/20 од 16.06.2020.
године (ЈУ Народно позориште Тузла)

1128

684. Правилник о начину и поступку куповине робе
за робне резерве, број: 02/1-25-12747/20 од
29.06.2020. године

1128

685. Правилник о провођењу поступка додјеле
средстава за субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима са подручја
Тузланског кантона, број: 02/1-11-12571-2/20
од 29.06.2020. године

1129

686. Инструкција о начину обрачуна и исплате
накнаде трошкова превоза на посао и са
посла запослених код буџетских корисника
Тузланског кантона, број: 02/1-11-11415/20 од
09.06.2020. године

1132

687. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора ЈУ Архив Тузланског кантона, број:
02/1-04-11418-1/20 од 09.06.2020. године

1132

688. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Босански културни
центар Тузланског кантона, број: 02/1-30-42081/20 од 09.06.2020. године

1133

689. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Завод за заштиту и
коришћење културно – историјског и природног
наслијеђа Тузла, број: 02/1-30-3882-1/20 од
09.06.2020. године

1133
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690. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Музеј источне Босне у
Тузли, број: 02/1-04-11416-1/20 од 09.06.2020.
године
691. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Теочак“ Теочак,
број: 02/1-34-9641-16/20 од 02.06.2020. године
692. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“
Градачац, број: 02/1-34-12494/20 од 16.06.2020.
године
693. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Др. Сафвет – бег
Башагић“ Градачац, број: 02/1-34-12494-1/20
од 16.06.2020. године
694. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Муса Ћазим Ћатић“
Зелиња Доња, Градачац, број: 02/1-34-124942/20 од 16.06.2020. године
695.

Рјешење
о
именовању
привременог
Школског одбора ЈУ Основна школа „Хамдија
Крешевљаковић“ Камбери, Градачац, број:
02/1-34-12494-4/20 од 16.06.2020. године

704. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-12452/20 од 12.06.2020. године
(Кантонални завод за пружање правне помоћи)

1144

1133

705. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-12691/20 од 15.06.2020. године
(ЈУ Центар за образовање и васпитање и
рехабилитацију слушања и говора Тузла)

1145

1134

706. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-12691-1/20 од 15.06.2020. године
(ЈУ ОШ „Ступари“ Кладањ)

1145

1134

707. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13208-1/20 од 22.06.2020. године
(ЈУ ОШ „Вуковије“ Калесија)

1146

708. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13208-2/20 од 22.06.2020. године
(ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница)

1146

709. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13209/20 од 22.06.2020. године
(Влада ТК)

1146

710. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13208/20 од 24.06.2020. године
(ЈУ МСШ Живинице)

1147

711. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13375/20 од 25.06.2020. године
(ЈУ Народна и универзитетска библиотека
„Дервиш Сушић“ Тузла)

1147

712. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13377/20 од 25.06.2020. године
(ЈУ ОШ „Солина“ Тузла)

1148

713. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13618/20 од 30.06.2020. године
(ЈУ ОШ „Сладна“ Сребреник)

1148

714. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13619/20 од 30.06.2020. године
(Кантонална дирекција робних резерви)

1148

715. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-13778/20 од 01.07.2020. године
(ЈУ ОШ „Симин Хан“ Тузла)

1149

716. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-14168/20 од 06.07.2020. године
(Министарство образовања и науке)

1149

717. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-14168-1/20 од 07.07.2020. године
(ЈУ ОШ „Миричина“ Грачаница)

1150

1133

1134

1134

696. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Гнојница“
Гнојница, Лукавац, број: 02/1-34-12494-3/20 од
16.06.2020. године

1135

697. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Теочак,
број: 02/1-34-9651-9/20 од 02.06.2020. године

1135

698. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Тима
за превенцију корупције Владе Тузланског
кантона, број: 02/1-04-12628/20 од 29.06.2020.
године

1135

699. Програм распореда средстава са потрошачке
јединице 11010002 – Капитални издаци за
кориснике буџетских средстава за 2020. годину,
број: 02/1-11-11370/20 од 02.06.2020. године

1136

700. Програм о уређивању услова, критерија и
поступака за расподјелу средстава Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину са позиције
31010003 – „Подршка развоју Кантона“, број:
02/1-11-12571-1/20 од 29.06.2020. године

1137

701. Програм манифестација од интереса за
Тузлански кантон за 2020. годину, број: 02/111-13325-1/20 од 29.06.2020. године

1140

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
702. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-12444/20 од 11.06.2020. године
(ЈУ ОШ „Рапатница“ Сребреник)
703. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-12451/20 од 12.06.2020. године
(ЈУ Народно позориште Тузла)
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718. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-14309/20 од 08.07.2020. године
(ЈУ ОШ „Горња Тузла“ Тузла)
719. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-14309-1/20 од 08.07.2020. године
(ЈУ Мјешовита средња школа Тузла)

1150

1150

720. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-14394/20 од 09.07.2020. године
(ЈУ ОШ „Вуковије“ Калесија)

1151

721. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-14394-1/20 од 09.07.2020. године
(ЈУ Мјешовита средња школа Челић)

1151

722. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 07/1-11-14394-2/20 од 09.07.2020. године
(ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла)

1152

724. Одлука о измјени и допуни Наставног плана
и програма за девети разред деветогодишње
основне школе, број:10/1-34-10302-3/20 од
25.06.2020. године
725. Одлука о преузимању Списка одобрених
радних уџбеника, уџбеника, приручника,
радних листова и збирки задатака за гимназије,
средње техничке и стручне школе у школској
2020/21. години који је одобрило Федерално
министарство образовања и науке и објавило
на веб страници www.fmon.gov.bа, број: 10/134-13044/20 од 30.06.2020. године
726. Одлука о коришћењу уџбеника/радних уџбеника
у редовним основним школама чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона у школској
2020/2021. години, број:10/1-34-3198-2/20 од
26.06.2020. године

729. Измјене и допуне Наставног плана и програма
за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX разред
деветогодишње основне школе у дијелу
профила и стручне спреме наставника, број:
10/1-34-13073/20 од 23.06.2020. године

1162

730. Школски календар за школску 2020/2021.
годину, број: 10/1-34-14086/20 од 06.07.2020.
године

1162

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И
НАУКЕ
723. Одлука о измјени и допуни Наставног плана
и програма за осми разред деветогодишње
основне школе, број:10/1-34-10302-2/20 од
25.06.2020. године
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731. Одлука о утврђивању услова и критерија за
расподјелу средстава са потрошачке јединице
31010002 – „Интервенције јавним предузећима
и привредним друштвима“, број: 03/1-1110895/20 од 27.05.2020. године

1164

732. Програм расподјеле средстава са потрошачке
јединице 31010002 – „Интервенције јавним
предузећима и привредним друштвима“
за 2020. годину, број: 03/1-11-12333/20 од
08.06.2020. године

1164

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1152

1152

733. Програм коришћења средстава прикупљених од
промјене намјене пољопривредног земљишта
у 2020. години, број: 04/1-11-8811-1/20 од
19.05.2020. године

1165

734. Програм улагања средстава водних накнада у
област водопривреде у 2020. години, број: 04/111-12727-1/20 од 11.06.2020. године

1169

ОГЛАСНИ ДИО
ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ЗАСТУПНИКА

1153

161. Оглас Опћинског суда у Лукавцу о постављењу
привременог заступника у личности Дубравић
Дамира, адвоката из Лукавца (број: 126 0 P
170400 14 P)

I

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ

1153

727. Списак уџбеника/радних уџбеника у редовним
основним школама чији је оснивач Скупштина
Тузланског кантона у школској 2020/2021.
години, број:10/1-34-3198-3/20 од 26.06.2020.
године

1154

728. Списак о допунама и измјенама Списка
академских титула, научних и стручних звања
која се могу стицати на високошколским
установама у Тузланском кантону, број:10/134-9489-1/20 од 03.07.2020. године

1158

162. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име
Енис Бешић

I

163. Оглас о оглашавању увјерења неважећим на име
Џенан Аљукић

I

164. Оглас о оглашаванју индекса неважећим на име
Недим Витић
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Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: секретар Скупштине Ениса Хасанагић - Телефон 035 / 252-565 Претплата: 035 / 252-565, - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши унапријед у корист рачуна: НЛБ Банка д.д.
Тузла 1321000256000080 - Графичка припрема и штампа Харфо-граф д.о.о., Тузла, Туралибегова бб, телефон: 319-500, факс:
319-500, фах: 319-501 - За штампарију: Мурис Џампо

OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako је dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

Oglašava se nevažećim indeks na ime Nedim (Mlađen)
Vitić iz Tuzle, izdat 2009. godine od strane Univerziteta u Tuzli,
Tehnološki fakultet, odsjek: Zaštita okoline, broj: II-274/09.

OGLAS O POSTAVLJENJU
PREVREMENOG ZASTUPNIKA

164

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U LUKAVCU
Broj: 126 0 P 170400 14 P
Općinski sud u Lukavcu, sudija Emina Burgić Omerdić u
pravnoj stvari tužitelja Huskić Mehmeda sina Rešida iz Gornje
Dobošnice, Općina Lukavac, protiv tuženog Husikić Mehmeda
sina Abdulaha iz Dobošnice, Općina Lukavac, radi utvrđenja
prava vlasništva, vrijednost spora 400,00 KM, na osnovu člana
298 Zakona o parničnom postupku („Sl. novine F BiH“ broj
53/03- u daljem tekstu ZPP-a) izdaje:

OGLAS

Rješenjem broj gornji od dana 07.01.2020. godine
Općinski sud u Lukavcu je na osnovu člana 296 stav 2 tačka
4 ZPP-a, postavio tuženom Husikić Mehmedu sinu Abdulaha
privremenog zastupnika u ličnosti Dubravić Damira, advokata
iz Lukavca.
Postavljeni privremeni zastupnik ima u postupku sva prava
i obaveze zakonskog zastupnika i zastupat će tužene u postupku
dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom,
odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio
staratelja.
SUDIJA
Emina Burgić Omerdić
161

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA
NEVAŽEĆIM
Oglašava se nevažećom diploma o završenoj srednjoj školi
PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla – vozač motornih
vozila, broj: 02-156-259/17 od 20.06.2017.godine, na ime Enis
Bešić iz Lukavca.
162

Oglašava se nevažećim Uvjerenje o položenom vozačkom
ispitu na ime Dženana Aljukića iz Prokosovića, izdato 27.6.2019.
godine od strane MUP-a TK – Lukavac, ser. broj:511/19, u koje
je upisano pravo upravljanja motornim vozilima „A“ kategorije.
163
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