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На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и “Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), и члана 6. став (2) Закона о заштити
од пожара и ватрогаству на подручју Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
1/12 и 3/16), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
24.5.2017. године, доноси

О Д Л У К

У

о усвајању Плана заштите од пожара Тузланског
кантона
Члан 1.
Усваја се План заштите од пожара Тузланског
кантона.
Члан 2.
План заштите од пожара Тузланског кантона чини
саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-286-4/17
Тузла, 24.05.2017. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, в.р.
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ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
План заштите од пожара за Тузлански кантон
израђен је на основу члана 22. ставови 1., 2. и 4.
Закона о заштити од пожара и ватрогаству („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 64/09), чланова 34. и
76. став 2. Уредбе о садржају и начину израде планова
заштите и спашавања од природних и других несрећа

и планова заштите од пожара („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 8/11), тачке 2. Методологије за
израду Процјене угрожености од пожара као темељног
документа за израду Плана заштите од пожара
Тузланског кантона („Службене новине Федерације
БиХ“, број: 8/11), те Процјене угрожености од пожара
Тузланског кантона 2013. године.
У изради плана заштите од пожара Тузланског
кантона учествовала су стручна лица Института
заштите од пожара и експлозија Сарајево, те стручни
консултанти из одређених области. На приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона,
на сједници одржаној 29.10.2013. године, донијела је
Одлуку о усвајању Плана заштите од пожара Тузланског
кантона са приједлогом мјера за унапређење заштите од
пожара на подручју Тузланског кантона (Одлука број:
01-02-635-3/13).
План заштите од пожара Кантона ажурира се
у складу са члановима 67. и 68. Уредбе о садржају
и начину израде планова заштите и спашавања од
природних и других несрећа и планова заштите
од пожара („Службене новине Федерације БиХ“,
број: 8/11), (у даљем тексту: Уредба), а на основу
новонасталих промјена које су важне за заштиту од
пожара.
Ажурирање плана заштите од пожара из члана
65. став 2. Уредбе врши Кантонална управа цивилне
заштите по прописаној процедури.
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Подручје Тузланског кантона (у даљем тексту:
ТК) обухвата општине Бановићи, Челић, Добој Исток,
Грачаница, Градачац, Калесија, Кладањ, Лукавац,
Сапна, Сребреник, Теочак, Живинице и Град Тузлу.
Организовање и провођење заштите од пожара
на подручју Кантона врши се на основу овог плана,
планова општина и планова правних лица која су
предвиђена општинским планом у складу са Процјеном
угрожености.
Правна лица, државни органи и друге институције,
дужни су својим општим актом (правилником), у
складу са врстом дјелатности коју обављају у процесу
рада, уредити питања која се односе на организацију и
функционисање заштите од пожара у својим објектима
и просторима и утврдити одговорност за организовање,
провођење и старање о заштити од пожара и ватрогаству.
Заштита од пожара се организује и проводи у свим
стамбеним и другим зградама и објектима и на свим
просторима који се сматрају грађевинама према Закону
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о просторном планирању и коришћењу земљишта на
нивоу Федерације БиХ („Службене новине ФБиХ“, бр.
2/06, 72/07 и 32/08) и Уредбе о техничким својствима које
грађевине морају задовољавати у погледу сигурности те
начина коришћења и одржавања грађевина („Службене
новине Федерације БиХ“, бр. 29/07 и 51/08) који према
процјени угрожености од пожара могу бити изложени
опасностима од избијања и ширења пожара.
Те грађевине и простори су:
- Грађевине трајно повезане са тлом које се
састоје од грађевинског склопа или од грађевинског
склопа и грађевинске опреме, као и самостална
постројења трајно повезана са тлом,
- Саобраћајне, водопривредне и енергетске
грађевине и површине са припадајућим инсталацијама,
телекомуникацијске грађевине и инсталације, грађевине
и инсталације комуналне инфраструктуре,
- Производне и друге привредне грађевине и
постројења, складишта, сајмишта и сличне грађевине,
- Објекти
на
водним
површинама
(рибогојилишта и сл.),
- Тргови, јавне површине, јавне зелене
површине, игралишта, спортске грађевине, гробља,
депоније отпадака, јавне пијаце, склоништа и грађевине
приближно исте намјене.
Заштита од пожара се организује и проводи и за
шуме, шумска и пољопривредна земљишта и остале
природне ресурсе.
Заштиту од пожара дужни су да организују и
проводе и грађани у својим становима и стамбеним
зградама (кућама) и другим објектима и просторима
које користе за своје потребе.
Основни носилац организовања и провођења
заштите од пожара су општине, као јединице локалне
самоуправе, Кантон је одговоран за ова питања на
подручју Кантона, а јединствено функционисање
заштите на цијелом подручју Федерације обезбеђује
Федерација у складу са Законом о заштити од пожара и
ватрогаству Федерације БиХ, подзаконским прописима
донешеним на основу овог закона и Закона о заштити
од пожара и ватрогаству Тузланског кантона.
Организација и функционисање заштите од
пожара у општинама утврђују се плановима заштите
од пожара општина, које доносе општинска вијећа
на приједлог начелника, а План заштите од пожара
Тузланског кантона доноси Скупштина Кантона, на
приједлог Владе.
План заштите од пожара израђен је на основу
процјене угрожености од пожара подручја општина,
односно Кантона који је саставни дио јединствене
процјене угрожености од природних и других несрећа
у складу са Методологијом за израду процјене
угрожености од природних и других несрећа,
Методологијом за израду процјене угрожености од
пожара („Службене новине Федерације БиХ“, број: 8/11)
и Уредбе о садржају и начину израде планова заштите
и спашавања од природних и других несрећа и планова
заштите од пожара („Службене новине Федерације
БиХ“, број: 8/11), кадровским, материјалним и другим
условима који су од значаја за Процјену и План, с тим да
је у Плану заштите Кантона коришћено стање утврђено
у Процјенама угрожености и Плану заштите од пожара
подручја општина за подручје Кантона.
Надлежност Тузланског кантона, Кантоналне
управе цивилне заштите, односно општина и
општинске службе цивилне заштите у области заштите
од пожара и ватрогаству, регулисана је Законом о
заштити од пожара и ватрогаству Федерације БиХ,
подзаконским прописима донешеним на основу овог
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закона и кантоналним Законом о заштити од пожара и
ватрогаству.
Финансијска средства потребна за организовање,
провођење и унапређење мјера заштите од пожара
предвиђена Законом о заштити од пожара и ватрогаству,
као и обучавање и оспособљавање запослених лица
планирају и обезбјеђују правна лица, државни органи и
друге институције, сваки за своје грађевине и просторе
и запослена лица.
Финансијска средства се планирају и обезбјеђују
сваке године у оквиру финансијског плана правног
лица, државног органа и друге институције, у оквиру
средстава за обављање њихове редовне дјелатности.
Обавезе финансирања произилазе и из Закона о заштити
од пожара и ватрогаству на подручју Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/12). У
члану 7, тачка 1. под ј) истог Закона се каже: „Влада
Кантона у области заштите од пожара и ватрогаству
осигурава потребна финансијска средства у прорачуну
Кантона за потребе заштите од пожара и ватрогаства на
нивоу Кантона“.
План заштите од пожара доноси Скупштина
Тузланског кантона на приједлог Владе. Ажурирање
Плана заштите од пожара врши се једном годишње на
основу новонасталих промјена. Чување Плана заштите
од пожара Тузланског кантона обезбјеђује Кантонална
управа цивилне заштите Тузланског кантона.
1. ДОЈАВЉИВАЊЕ ПОЖАРА И
УКЉУЧИВАЊЕ У АКЦИЈУ ГАШЕЊА
ПОЖАРА ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА И
ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА
Када дође до настанка пожара на подручју
општине, зависно о мјесту његовог настанка, гашењу
приступају:
- грађани у складу са обавезама утврђеним у
Закону о заштити и спашавању, кроз личну и узајамну
заштиту,
- упосленици органа управе у складу са
процедурама утврђеним кроз обуку о заштити од
пожара и
- упосленици правног лица у складу са
процедурама утврђеним кроз обуку о заштити од
пожара.
1.1 Дојављивање пожара
Дојава пожара или ватрогасне интервенције, на
подручју ТК, заприма се непрекидно од 00 до 24 сата на
телефон 123 или 121.
Дојава пожара на подручју ТК упућује се
дежурном у професионалној ватрогасној јединици
или добровољном ватрогасном друштву, зависно о
организацији заштите од пожара на подручју општине.
Број телефона 123 је број на који се добија дежурни
у ватрогасној јединици на општинама ТК: Грачаница,
Бановићи, Лукавац, Сребреник, Калесија и Граду Тузла.
У општинама: Градачац, Челић и Кладањ на
тај број се може добити дежурни у добровољном
ватрогасном друштву.
Поред наведеног броја, дојава пожара или
ватрогасне интервенције се врши и на број 121
општинског оперативног центра цивилне заштите
односно Кантоналног оперативног центра цивилне
заштите.
По добијању информације о пожару, дежурни
активира старјешину или командира ватрогасне
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јединице, који у најкраћем времену, са расположивим
дијелом ватрогасне јединице приступа гашењу пожара
– ватрогасној интервенцији.
Ако процијени да ће пожар имати теже посљедице
по људе и имовину, старјешина ватрогасне јединице
одмах обавјештава руководиоца општинске службе
цивилне заштите о пожару и ватрогасној интервенцији
коју води.
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У случају шумског или другог пожара или
истовремене појаве више пожара, узбуњивање и
стављање ватрогасних јединица у приправност врши се
према следећој табели:

1.2 Укључивање у акцију гашења пожара
ватрогасних јединица
1.2.1 Бановићи
На подручју општине Бановићи „око 1.202 ха
налази се под шумама“ које су у власништву предузећа
ЈП „Шуме ТК“ д.д. којима газдује „Шумарија“
Бановићи.
Табела 1: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Бановићи
Оперативно подручје Бановићи

Старјешина
Општина Бановићи
Комплетно подручје општине

Касумовић Расим

035/875-993, 061/103-530
Узбуњује се
ПВЈ Бановићи или Интервентна јединица ЈП „Шуме
ТК“д.д.
Зависно о развоју ситуације у приправност се стављају
Јединица
Начин узбуњивања
Ко се обавјештава
Контакт телефон
ПВЈ Бановићи
Телефоном
Старјешина
035/875-993
Интервентна јединица ЈП „Шуме
Телефоном
Управа ЈП „Шуме ТК“д.д.
035/871-360
ТК“д.д
1.2.2 Челић

На подручју општине Челић шуме заузимају око 80% подручја општине којима газдује „Мајевичко“ Сребреник које
се налази у саставу ЈП „Шуме ТК“ д.д.
У случају појаве већег шумског пожара уз истовремену појаву пожара на стамбеном или привредном објекту,
узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица врши се на начин приказан у наредној табели.
Табела 2: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Челић
Оперативно подручје Челић
Командир
ОСЦЗ Челић – ДВД Челић Махмут Хаџић
035/668-684: 061/895-099
Општина Челић
Узбуњује се
Комплетно подручје општине
ДВД Челић или Интервентна јединица ЈП „Шуме ТК“д.д
Зависно о развоју ситуације у приправност се стављају
Јединица
Начин узбуњивања
Ко се обавјештава
Контакт телефон
ДВД Челић
Телефоном
Командир
061/895-099
Интервентна јединица ЈП „Шуме
Телефоном
ЈП „Шуме ТК“ д.д
035/660-079
ТК“ д.д

1.2.3 Добој Исток
Иако „око 40% подручја општине Добој Исток отпада на шуме“ којима газдује шумско газдинство „Мајевичко“
Сребреник, општина не располаже ватрогасним јединицама. У случају појаве пожара за чије гашење је потребан ангажман
ватрогасне јединице врши се позивање јединице из града Добоја (РС) с којом је склопљен Уговор о ангажовању. Узбуњивање
и стављање у приправност ватрогасних јединица врши се на начин приказан у табели како слиједи:
Табела 3: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Добој Исток

Оперативно подручје Добој Исток
Општински штаб/служба
035/720-623
цивилне заштите
ТВЈ Добој
Обрад Станојевић
053/241-933, 053/200-730, 065/813251
Општина Добој Исток
Узбуњује се
Комплетно подручје општине
ПВЈ Добој (РС) или мјештани
Старјешина
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1.2.4 Грачаница
ПВЈ Грачаница покрива и гаси пожаре искључиво на подручју општине Грачаница, а начин узбуњивања ватрогасних
јединица и стављање у приправност дат је у табели како слиједи:
Табела 4: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Грачаница
Оперативно подручје Грачаница
Старјешина
Џевдет Чамџић
035/703-252, 061/163-883
Општина Грачаница
Узбуњује се
Комплетно подручје општине
ПВЈ Грачаница
1.2.5 Градачац

Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у случају пожара на подручју општине Градачац
проводи се на начин приказан у следећој табели:
Табела 5: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Градачац
Оперативно подручје Градачац
Командир
Славко Баковић
035/817-107
Општина Градачац
Узбуњује се
Комплетно подручје општине
ДВД Градачац
1.2.6 Калесија

Подручје општине Калесија спада у групу „средњег пожарног оптерећења“, а у случају пожара узбуњивање и стављање
у приправност ватрогасних јединица проводи се на начин приказан у следећој табели.
Табела 6: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Калесија
Оперативно подручје Калесија
Старјешина
Фикрет Крижевац
035/367-749, 061/868-143
Општина Калесија
Узбуњује се
Комплетно подручје општине
ПВЈ Калесија
1.2.7 Кладањ

На подручју општине Кладањ налази се око „25.500 ха шуме, од чега је око 10.100 ха четинарска шума“.
Шумским добром газдује предузеће ЈП „Шуме ТК“ д.д. Кладањ чији су радници оспособљени за гашење шумских
пожара.
У случају дојаве о пожару (зависно о врсти и локацији) узбуњују се и стављају у приправност јединице за гашење
пожара на начин приказан у следећој табели.
Табела 7: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Кладањ
Оперативно подручје Кладањ
Командир
ДВД Кладањ Гогић Рефик
035/621-359, 061/232-307
Општина Кладањ
Узбуњује се
ДВД Кладањ или Интервентна јединица ЈП
Комплетно подручје општине
„Шуме ТК“ д.д. Кладањ
Зависно о развоју ситуације у приправност се стављају
Јединица
Начин узбуњивања
Ко се обавјештава
Контакт телефон
ДВД Кладањ
Телефоном
Командир
035/621 359
Интервентна јединица ЈП „Шуме ТК“
Телефоном
ЈП „Шуме ТК“ д.д. Кладањ 035/621-212
д.д. Кладањ

1.2.8 Лукавац
Велика густина насељености, развијена индустрија и шумски комплекси који заузимају 37% површине општине
Лукавац угрожени су у случају избијања пожара.
У случају дојаве о пожару (зависно о врсти и локацији) узбуњују се и стављају у приправност јединице за гашење
пожара на начин како је то приказано у наредној табели.
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Табела 8: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Лукавац
Оперативно подручје Лукавац
Старјешина
Химзо Ступар
035/553-663
Општина Лукавац
Узбуњује се
ПВЈ Лукавац + ДВД Пурачић + интервентна
Комплетно подручје општине
јединица ЈП „Шуме ТК“ д.д. Кладањ.
Зависно о развоју ситуације у приправност се стављају
Јединица
Начин узбуњивања
Ко се обавјештава
Контакт телефон
ВЈП ГИКИЛ Лукавац
Телефоном
Дежурни ИВЈ
035/553 682
Интервентна јединица ЈП „Шуме ТК“ Д.Д
ЈП „Шуме ТК“ Д.Д.
Телефоном
035/621-212
Кладањ
Кладањ

1.2.9 Сапна
Шумски комплекси на подручју општине Сапна поред тога што су неприступачни због неизграђених приступних
путева, „добар дио се налази под минским пољима“, те су из истог разлога неподесни за механизовано гашење пожара. У
случају већег пожара поступа се на начин приказан у табели како слиједи.
Табела 9: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Сапна
Оперативно подручје Сапна
Општински штаб цивилне заштите
035/599-530
Општина Сапна
Узбуњује се
Комплетно подручје општине
локално становништво
1.2.10 Сребреник

Велики шумски комплекси (око 22% простора општине), разноврсна индустријска, занатска производња и
пољопривредна производња, чине општину Сребреник значајно пожарно угроженом.
Зависно од врсте и локација пожара на подручју општине, узбуњују се или стављају у приправност јединице за гашење
пожара како је приказано у табели 10.
Табела 10: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Сребреник
Оперативно подручје Сребреник

Старјешина
Општина Сребреник
Комплетно подручје општине

Раиб Џаферовић

035/369-152, 061/169-066
Узбуњује се
ПВЈ Сребреник или интервентна јединица ЈП
„Шуме ТК“
Зависно о развоју ситуације у приправност се стављају
Јединица
Начин узбуњивања
Ко се обавјештава
Контакт телефон
ПВЈ Сребреник
Телефоном
Старјешина
035/369-152
Интервентна јединица ЈП „Шуме ТК“
Телефоном
Дежурни ЈП „Шуме ТК“
035/645-691
1.2.11 Теочак
Општина Теочак не посједује никакав вид противпожарне заштите што у великој мјери представља опасност при
избијању пожара те његовом локализовању. Поред тога велики проблем представљају заостала минска поља широм шумског
комплекса. У случају било каквог пожара ангажује се домицилно становништво или се тражи помоћ других општина, те се
узбуњивање и приправност проводе на начин приказан у следећој табели:
Табела 11: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Теочак
Оперативно подручје Теочак
Општински штаб цивилне заштите
035/755-903
Општина Теочак
Узбуњује се
Комплетно подручје општине
Локално становништво

1.2.12 Тузла
На подручју града Тузла које оперативно покрива ПВЈ Тузла у 2016. години „десило се укупно 185 пожара различите
врсте и узрока настанка“. Разлог томе су велика густина насељености са великим бројем трговачких центара, индустријских
и инфраструктурних објеката и значајним шумским површинама. Зависно о врсти и локацији пожара узбуњивање и
стављање у приправност јединица за гашење пожара одвија се према плану приказаном у табели како слиједи:
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Табела 12: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у граду Тузла
Оперативно подручје Тузла
Старјешина
Асмир Буљубашић
035/364-476
Град Тузла
Узбуњује се
ПВЈ Тузла или интервентна јединица ЈП „Шуме
Комплетно подручје града
ТК“
Зависно о развоју ситуације у приправност се стављају
Јединица
Начин узбуњивања
Ко се обавјештава
Контакт телефон
ПВЈ Тузла
Радио везом или телефоном Старјешина
035/364-476
ДВД Горња Тузла
Телефоном
Старјешина
035/390-099
Интрвентна јединица ЈП „Шуме ТК“
Телефоном
Старјешина
035/253-305

1.2.13 Живинице
Шумска газдинства предузећа ЈП „Шуме ТК“ на подручју општине Живинице сврстана су у угрожена подручја од
избијања пожара. Производни погони рудника Ђурђевик и Дубраве, те предузећа Коњух, Терминали ФБиХ Живинице и
постројења Енергопетрол-ПЦ Живинице, сврставају сврставају се у ред угрожених локалитета од пожара.
Зависно од врсте и локација пожара на подручју општине, узбуњују се или стављају у приправност ПВЈ Живинице
или ИВЈ РУ Ђурђевик с којом још увијек постоји потписан Уговор о гашењу пожара на подручју општине Живинице.
Узбуњивања или стављање у приправност јединица за гашење пожара одвија се према плану приказаном у табели
како слиједи:
Табела 13: Узбуњивање и стављање у приправност ватрогасних јединица у општини Живинице
Оперативно подручје Живинице
Старјешина
Зијад Пузић
035/234-057
Општина Живинице
Узбуњује се
ПВЈ Живинице и ИВЈ РУ Ђурђевик
Комплетно подручје општине

Зависно о развоју ситуације у приправност се стављају
Јединица
Начин узбуњивања
Ко се обавјештава
ПВЈ Живинице и ИВЈ Ђурђевик
Телефоном
Старјешина
Интервентна јединица ЈП „Шуме ТК“
ЈП „Шуме ТК“ Д.Д.
Телефоном
д.д. Кладањ
Кладањ

Контакт телефон
035/234-057 и 631-816
035/621-212

1.2.14 Служба заштите од пожара Тузланског кантона
Служба заштите од пожара Тузланског кантона формирана је у Јавном предузећу „Међународни аеродром
Тузла“ у оквиру Спасилачко-ватрогасне јединице.
Ангажовање службе заштите од пожара на вршењу оперативних мјера заштите и спашавања из њене
надлежности врше директор Кантоналне управе цивилне заштите и Кантонални штаб цивилне заштите, на начин
утврђен Законом о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа („Службене
новине Федерације БиХ“, бр. 39/03, 22/06 и 43/10).
Служба заштите од пожара врши оперативне мјере заштите и спашавања које се односе на заштиту шума и
усјева, стамбених и других зграда и објеката, и друге имовине од пожара на погођеном простору.
Табела 14: Узбуњивање и стављање у приправност Службе заштите од пожара Тузланског кантона
Оперативно подручје Тузлански кантон
Руководилац службе заштите од пожара
Един Дервишевић
061/201-257, 035/230-316
ТК
Узбуњује се
Служба заштите од пожара Тузланског кантона
Комплетно подручје Тузланског кантона
2. РУКОВОЂЕЊЕ АКЦИЈАМА ГАШЕЊА
ПОЖАРА
Тузлански кантон је кантон са великом
пожарном опасношћу. Карактеришу га велика шумска
пространства, многобројни индустријски објекти
и постројења као и велика густина насељености
појединих урбаних подручја. Један од узрока овако
велике оптерећености јесте и то што је веома лоша
противпожарна заштита у стамбеним објектима, а
нарочито у објектима старије градње.
Такођер, ни један од наведених објеката
није прикључен на аутоматску дојаву пожара са
Професионалном ватрогасном јединицом, што одгађа
вријеме потребно за долазак интервентних јединица,
те гашење пожара. Посебан проблем представљају
заостала минска поља, гдје је готово онемогућено

гашење евентуалних пожара. Поред свега, изражени
су и проблеми на подручју појединих општина гдје
уопште не постоји никакав вид заштите од пожара или
су ватрогасне јединице малобројне и слабо опремљене.
2.1 Опште одредбе
Основне снаге за обављање ватрогасне дјелатности
на подручју ТК су:
a) професионалне ватрогасне јединице, које
оснивају општина/град представљају основне снаге за
ватрогаство,
б) добровољне ватрогасне јединице које оснивају
добровољна ватрогасна друштва и ватрогасне јединице
правних лица које представљају допунске снаге за
ватрогаство,
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ц) јединице и повјереници цивилне заштите,
службе заштите и спашавања, органи управе цивилне
заштите, штабови цивилне заштите,
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д) општинске
јединице
цивилне
заштите
специјализоване намјене за противпожарну заштиту,

Старјешини јединице – чете одговорни су:
- замјеник старјешине чете,
- старјешина јединице – вода,
- замјеник старјешине јединице – вода,
- сви професионални ватрогасци и друга лица
запослена у ватрогасној чети.

e) оперативни
центри
цивилне
заштите
Кантона и општина који обезбјеђују комуникационо–
информациону подршку штабовима цивилне заштите
и другим органима који руководе акцијама заштите на
подручју угроженом од пожара.

Старјешини јединице – вода одговорни су:
- старјешина јединице – одјељења,
- старјешина групе,
- сви професионални ватрогасци и друга лица
запослена у ватрогасном воду.

Бројност ватрогасних јединица на подручју ТК:
- седам (7) професионалних ватрогасних
јединица (у даљем тексту ПВЈ),
- пет (5) добровољних ватрогасних јединица (у
даљем тексту: ДВЈ),
- осам (8) ватрогасних јединица правних лица.
Професионалном
ватрогасном
јединицом
општине, града и Кантона, руководи старјешина
јединице који испуњава услове утврђене у Правилнику
о унутрашњој организацији органа управе цивилне
заштите општине, града и Кантона.
При гашењу пожара и спашавању људи и
материјалних добара, по захтјеву старјешине ватрогасне
јединице, или лица које га замјењује, ангажују се и
добровољне ватрогасне јединице.
Добровољним ватрогасним јединицама које су
формиране у ватрогасним друштвима и ватрогасном
јединицом у правним лицима, руководи комадир
јединице. Командире јединица именује надлежни орган
одређен актом ватрогасног друштва, односно правног
лица у споразуму са старјешином професионалне
ватрогасне јединице општине, или Кантона.
Ватрогасне јединице правних лица могу се
ангажовати на угрожена подручја уколико су капацитети
професионалних и добровољних ватрогасних јединица
исцрпљени, односно нису довољни да се угаси пожар.
Уколико општина на свом подручју нема ПВЈ или ДВЈ,
иста може потписати споразум о пружању заштите
од пожара са правним субјектом који располаже са
властитом ватрогасном јединицом уколико постоји
обострани интерес.
Систем руковођења и командовања ватрогасним
јединицама уређен је тако да највећом јединицом по
формацији заповиједа старјешина који је највећи по
рангу.
Старјешина јединице – бригаде, чете, вода и
одјељења (зависно о формацији ватрогасне јединице
на одређеном подручју) подређен је руководиоцу
службе цивилне заштите или руководиоцу другог
органа у чијем саставу се налази ватрогасна јединица.
У ситуацијама великих пожара или других природних
несрећа, старјешина ватрогасне јединице који руководи
акцијом гашења пожара и заштитом и спашавањем
људи и материјалних добара директно је подређен
надлежном штабу цивилне заштите чија наређења је
обавезан извршавати.
Старјешини јединице – бригаде одговорни су:
- замјеник старјешине јединице – бригаде,
- старјешине јединице – чете,
- замјеник старјешине – јединице чете,
- старјешина диспечерског центра,
- сви професионални ватрогасци и друга лица
запослена у ватрогасној бригади.

Старјешини јединице – одјељења одговорни су:
- старјешина групе,
- сви професионални ватрогасци у групи.
Када у акцијама гашења пожара, поред
професионалних ватрогасних јединица, учествују и
добровољне ватрогасне јединице и ватрогасне јединице
правних лица, акцијом гашења пожара руководи
старјешина професионалне ватрогасне јединице, а сви
остали су му подређени и морају извршавати његова
наређења.
	Ради што ефикаснијег и несметаног гашења
пожара, руководилац акције гашења пожара у обављању
ватрогасне интервенције има овлашћење да:
а) забрани приступ непозваним лицима, као и
саобраћај преко и поред мјеста интервенције,
б) позoве полицију да осигура лице мјеста,
ц) нареди евакуацију људи и материјалних добара
са угроженог подручја,
д) нареди прекид довода електричне енергије и
гаса,
е) нареди дјелимично или потпуно рушење
објеката преко којих би се пожар могао проширити,
ф) преусмјери довод воде на мјесто гашења
пожара,
г) нареди коришћење воде из бунара, цистерни и
резервоара која се може користити за гашење пожара
без обзира коме бунари и цистерне припадају,
х) нареди коришћење возила правних лица,
државних органа и појединаца за превоз настрадалих
до најближе здравствене установе,
и) насилно отвори закључани објекат који
није захваћен пожаром, ако доприноси успјешности
интервенције,
ј) нареди лицима која станују или су се затекла
у непосредној близини интервенције да пруже помоћ у
интервенцији.
Све наведене мјере, руководилац акције гашења
пожара наређује рјешењем или усмено. Уколико
је издата усмена наредба, писано рјешење мора
услиједити у року од 24 сата. Исте ове мјере може
наредити и инспектор за ватрогаство.
2.2 Систем руковођења у акцијама гашења
већих пожара
Ватрогасна јединица или испостава те јединице,
у моменту примања дојаве о појави пожара на њеном
подручју, старјешина те јединице, односно испоставе,
дужан је одмах, самоиницијативно организовати
излазак јединице, односно испоставе на мјесто пожара
и приступити његовом гашењу и спашавању људи и
материјалних добара угрожених пожаром, без обзира
на то о чијим се људским животима и материјалним
добрима ради.
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Акцијом гашења пожара, односно ватрогасном
интервенцијом, руководи руководилац акције гашења
пожара чија је јединица прва почела гасити пожар.
Када је на мјесту интервенције прва почела
да интервенише добровољна ватрогасна јединица
ватрогасног друштва, или правног лица, акцијом
руководи руководилац акције гашења пожара наведене
јединице до доласка професионалне ватрогасне
јединице, када руковођење интервенцијом преузима
руководилац акције гашења пожара професионалне
ватрогасне јединице.
Ако старјешина ватрогасне јединице, који
руководи акцијом гашења пожара, процијени да
ангажованом јединицом, средствима и опремом није у
могућности успјешно завршити интервенцију о томе
одмах извјештава руководиоца општинске службе
цивилне заштите.
Руководилац те службе дужан је одмах на основу
расположивих података одлучити о ангажовању
општинске односно градске професионалне ватрогасне
јединице или добровољних ватрогасних јединица са
подручја општине које нису ангажоване на гашењу
пожара.
Када ангажоване ватрогасне јединице нису
довољне за извршење ватрогасне интервенције, у том
случају руководилац службе цивилне заштите дужан је
одмах предузети следеће:
1) ангажује снаге и средства цивилне заштите
општине и општинских органа управе и у договору
са старјешином ватрогасне јединице налаже им
извршавање одабраних мјера заштите и спашавања,
2) активира општински штаб цивилне заштите
сазивањем ванредне сједнице на којој се врши процјена
ситуације, одабир снага и срестава цивилне заштите и
општинских органа управе и налаже им извршавање
одабраних мјера заштите и спашавања.
У случају ако предузете мјере и одабране снаге
цивилне заштите пруже успјешан одговор престаје
ангажман штаба цивилне заштите и даљње активности
се препуштају надлежним општинским органима
власти да их рјешавају кроз своју редовну активност.
Када предузете мјере заштите и спашавања нису
дале очекиван резултат и даље је присутна пријетња
по људе и материјална добра, заказује се ванредна
сједница и поново се активира општински штаб
цивилне заштите.
На сједници се на основу информације о
резултатима ангажованих снага и средстава на примјени
мјера заштите и спашавања, у наведеној ватрогасној
интервенцији, врши нова процјена ситуације и
припрема приједлог одлуке о проглашењу несреће од
пожара и доставља општинском начелнику на потпис.
Након доношења одлуке о проглашењу стања
несреће од пожара, општински штаб цивилне заштите
проводи другу фазу руковођења акцијама заштите и
спашавања.
То је најважнија функција штаба цивилне заштите,
која подразумијева да штаб цивилне заштите у фази
спашавања и у фази отклањања посљедица:
1) одлучује о употреби и ангажовању свих снага
и средстава цивилне заштите, као и људства и средстава
органа управе и управних организација, правних лица
и других институција и грађана и њихових средстава,
на задацима заштите и спашавања људи и материјалних
добара који су угрожени или настрадали од пожара на
подручју које је погођено пожаром,
2) да у току фазе спашавања и фазе отклањања
посљедица
непрекидно
врши
усмјеравање
и
распоређивање снага и средстава на подручја на којима
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је њихово ангажовање потребно и одређује мјере и
активности које треба предузети и
3) да усмјерава и координира укупне активности
на спашавању људи и материјалних добара и отклањању
посљедица на подручју погођеном пожаром.
Ватрогасне јединице, правна лица, државни
органи, друге институције и самосталне радње и
грађани дужни су поступити по наредби штаба цивилне
заштите.
У случају да провођење наведених активности од
стране општинског штаба цивилне заштите да резултат,
престаје ангажман штаба и даљње активности се
препуштају надлежним општинским органима власти
да их рјешавају кроз своју редовну дјелатност.
У случају да ангажоване снаге и средства и
предузете мјере заштите и спашавања нису дале
очекивани резултат и да пожар и даље угрожава људе
и материјална добра, упућује се захтјев за помоћ
директору Кантоналне управе цивилне заштите. Захтјев
се разматра и доноси на сједници општинског штаба а
подноси га општински начелник.
Редосљед радњи на кантоналном нивоу је потпуно
исти као и на општинском.
Директор Кантоналне управе цивилне заштите, у
складу са својим овлашћењима, ангажује кантоналне
снаге и средства цивилне заштите и кантоналних органа
управе односно Кантонални штаб цивилне заштите на
пружању помоћи на мјесту угроженом пожаром.
У случају да предузете активности не дају резултат
КШЦЗ предлаже Влади Кантона да прогласи несрећу од
пожара. Након проглашења несреће од пожара на нивоу
Кантона, КШЦЗ, поред снага и средстава цивилне
заштите, органа управе Кантона и правних лица, има
овлашћења да за гашење пожара ангажује и снаге и
средства заштите и спашавања осталих општина, а
прије свих ватрогасне јединице и упути их на мјесто
пожара.
У случају да активности предузете од директора
КУЦЗ и КШЦЗ не дају резултат и уклоне опасност од
пожара, на приједлог КШЦЗ Влада Кантона подноси
захтјев за помоћ директору Федералне управе цивилне
заштите.
Редосљед радњи на федералном нивоу је потпуно
исти као и на нижим нивоима.
Директор ФУЦЗ, у складу са својим овлашћењима,
ангажује федералне снаге и средства цивилне заштите
и федералних органа управе, а ако то не да резултат
активира Федерални штаб цивилне заштите.
Након проглашења несреће од пожара на нивоу
Федерације БиХ, од стране Владе Федерације БиХ,
ФШЦЗ има овлашћења да нареди ангажовање снага
и средстава заштите и спашавања осталих кантона, а
прије свих ватрогасних јединица на гашењу пожара.
У случају да активности предузете од директора
ФУЦЗ и ФШЦЗ не дају резултат и уклоне опасност од
пожара, на приједлог ФШЦЗ, Влада Федерације БиХ
подноси захтјев за помоћ Министарству сигурности БиХ.
Када захтјев за помоћ стигне у Министарство
сигурности и Сектор за заштиту и спашавање активира
се Координационо тијело за заштиту и спашавање
Босне и Херцеговине.
Координационо тијело умјесто руковођења врши
координацију акција заштите и спашавања између
Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта
у складу са споразумима о сарадњи који постоје између
њих за такве ситуације.
Као и на нижим нивоима власти, планирана је
могућност доношења одлуке о стању несреће на нивоу
Босне и Херцеговине.
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Несрећу од пожара на нивоу БиХ проглашава
Вијеће министара БиХ на приједлог Координационог
тијела.
У случају да координирање акцијама заштите
и спашавања не дају резултат и уклоне опасност од
пожара, на приједлог Координационог тијела, Вијеће
министара може тражити међународну помоћ за
гашење и санирање посљедица пожара.
Међународна помоћ може се тражити када се
властитим снагама и средствима не може адекватно
одговорити на природну и другу несрећу. Захтјев за
међународну помоћ Федерални штаб цивилне заштите
подноси Министарству сигурности БиХ након што
је проглашено стање природне или друге несреће на
подручју Федерације БиХ или њеном дијелу територије.
Министарство сигурности БиХ након што проучи
захтјев исти просљеђује Координацијском тијелу
Вијећа министара БиХ.
Координацијско тијело предлаже Вијећу министара
БиХ доношење одговарајућих одлука о врсти, обиму и
количини међународне помоћи која је неопходна да се
санира настала природна или друга несрећа.
Након што заприми приједлог, Вијеће министара
БиХ одлучује о тражењу међународне помоћи за
заштиту и спашавање и координира провођење
стандардних оперативних процедура за њен прихват.
У случају настанка пожара или друге несреће у
рудницима угља прва интервенише Служба заштите и
спашавања рудника.
На основу члана 32. Закона о заштити и спашавању
људи и материјалних добара од природних и других
несрећа („Службене новине Федерације БиХ“, бр.
39/03, 22/06 и 34/10), правни субјекти који обављају
дјелатност из области рударства дужни су организовати
Службу заштите и спашавања. У ове службе, по
правилу, се распоређују запосленици правног лица.
Ова служба врши оперативне мјере заштите и
спашавања које се односе на заштиту и спашавање
људи и материјалних добара у рудницима од експлозије
метана, угљичне прашине, јамских пожара, продора
загушљивих и отровних гасова, воде, обрушавања и
других потенцијалних опасности у руднику у којем
се десила несрећа, и то: врши извлачење и спашавање
радника угрожених експлозијом метана или угљичне
прашине, јамским пожарима, продором воде,
обрушавањем и другим несрећама у рударским јамама,
врши извлачење повријеђених и погинулих рудара,
врши пружање прве помоћи повријеђеним и њихов
транспорт до здравствене установе, ствара услове да
се омогући кретање и вршење неопходних послова
у јамским просторијама са отровним, загушљивим и
другим штетним гасовима, учествује у привременом
санирању посљедица несреће у циљу олакшања акције
спашавања, по потреби, врши ангажовање спасилачких
служби других рудника и институција на пружању
помоћи погођеном руднику.
Акцијом гашења пожара и спашавањем људи и
материјалних добара у руднику руководи руководилац
Службе спашавања рудника. Он одлучује о позивању
и начину ангажовања припадника професионалне
ватрогасне јединице у акцији заштите и спашавања
с обзиром на њену оспособљеност и материјалнотехничка средства с којим располаже.
Уколико је дошло до пожара на одлагалиштима,
површинском копу или надземним објектима рудника
који нису у стању санирати ватрогасне и друге јединице
рудника, као испомоћ се позива професионална или
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добровољна ватрогасна јединица која егзистира на
подручју општине.
Акцијом гашења пожара руководи старјешина
професионалне ватрогасне јединице уз асистенцију
командира ИВЈ рудника. Уколико је као испомоћ дошла
добровољна ватрогасна јединица, акцијом гашења
пожара руководи командир ИВЈ рудника.
Обзиром да на подручју града Тузле постоје
правни субјекти (Клиника за радио-терапију Тузла
и УКЦ Тузла) који приликом обављања својих
редовних дјелатности користе изворе радиоактивног
и јонизирајућег зрачења, неопходно би било на нивоу
општине формирати Службу РХБ зашите, а ПВЈ Тузла
треба опремити одјелима за заштиту од контаминације,
дозиметрима, преносним и ручним детекторима,
средствима за деконтаминацију, те увјежбати комплетну
јединицу за интервенције на овим објектима у случају
пожара или друге несреће.
Код гашења пожара у шумама, на шумском
и пољопривредном земљишту, на заштићеним
подручјима и објектима и у другим случајевима када
је потребно посебно стручно познавање технолошких
поступака и опасности карактеристичним за наведене
поступке (минирана и друга подручја), руководилац
акције гашења пожара дужан је остварити сарадњу са
лицем које је стручно за тај технолошки поступак и тако
обезбиједити сигурност и успјешно гашење пожара,
с тим да се гашење пожара у шумама и на шумском
земљишту врши на начин предвиђен Законом о шумама
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/17) и
прописима донесеним на основу тог закона.
Уколико је дошло до пожара на терену
контаминираном неексплодираним убојним средствима
или се сумња да би на том подручју могла постојати
НУС-а, поступа се на следећи начин:
Уколико
на
минираном
подручју
треба
интрвенисати интервентна јединица ЈП „Шуме ТК“ д.д.
Кладањ, ПВЈ или ватрогасна јединица ДВД, ЈП „Шуме
ТК“ д.д. Кладањ, путем Кантоналног оперативног
центра цивилне заштите доставља захтјев Кантоналној
управи цивилне заштите ТК за ангажовање ТУН тима
на угроженом подручју.
Пожари на минираном подручју, по правилу, се не
смију гасити са земље осим у консултацијама са вођом
ТУН тима. Увијек треба настојати да се са сигурне
удаљености настоји спријечити ширење пожара изван
минираног подручја стварањем пожарних препрека или
на други адекватан начин.
Уколико се ради о пожару који се десио на
неприступачном минираном подручју, за гашење је
неопходно ангажовати хеликоптере Оружаних снага
Босне и Херцеговине или друга средства за гашење
пожара из ваздуха. Ангажовање Оружаних снага Босне
и Херцеговине врши се на начин и по процедури
описаној у поглављу 6 овог плана.
Ако се процијени да је у ватрогасној интервенцији
потребно на гашењу пожара ангажовати Оружане снаге
БиХ, у том случају захтјев за ангажовање Министарству
одбране БиХ подноси Федерални штаб цивилне
заштите путем Министарства сигурности БиХ.
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3. СТАВЉАЊЕ У ПРИПРАВНОСТ
ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ
ПОМОЋИ НА СУСЈЕДНИМ ОПШТИНАМА
Процјеном угрожености од пожара ТК, утврђено
је да је за успјешан одговор на опасност од пожара
потребно укупно 314 ватрогасаца.
У овом тренутку на подручју ТК оперативно у
функцији ватрогасне јединице општина: Бановићи,
Грачаница, Лукавац, Сребреник, Калесија, Живинице
и Града Тузле и дјелимично у функцији добровољна
ватрогасна друштва на општинама: Градачац, Челић и
Лукавац. Остале ватрогасне снаге су везане за правна
лица и тешко се могу употријебити за гашење пожара
ван правних лица.
Због свега наведеног, до формирања и опремања
ватрогасних јединица у складу са процјеном
угрожености од пожара, постојеће ватрогасне јединице
су у стању „сталне“ приправности за потребе пружања
помоћи општинама на којима није ријешено питање
заштите од пожара у складу са Законом о заштити од
пожара.
Коришћење постојећих ватрогасних јединица
на подручју друге општине уређује се споразумом о
пружању помоћи у гашењу пожара између општина
или наредбама Кантоналног штаба цивилне заштите у
случајевима проглашеног стања несреће од пожара на
подручју ТК. У табели 15 дате су општине ТК и вријеме
пружања помоћи за гашење великих пожара.
Табела 15: Преглед општина и вријеме пружања
помоћи за гашење великих пожара

Општина/град Општина/град Вријеме доласка при
која тражи
која
брзини
помоћ
даје помоћ
45 км/х и 25 км/х
Тузла
од 31 до 56 минута
Бановићи
Лукавац
од 33 до 60 минута
Тузла
од 42 до 77 минута
Челић
Сребреник
од 49 до 88 минута
Добој Исток
Грачаница
од 16 до 29 минута
Грачаница
Сребреник
од 26 до 48 минута
Сребреник
од 33 до 60 минута
Градачац
Грачаница
од 48 до 86 минута
Калесија
Тузла
од 38 до 68 минута
Кладањ
Бановићи
од 60 до 108 минута
Бановићи
од 36 до 64 минута
Лукавац
Тузла
од 18 до 32 минута
Калесија
од 16 до 28 минута
Сапна
Тузла
од 49 до 88 минута
Калесија
од 44 до 79 минута
Теочак
Тузла
од 48 до 86 минута
Лукавац
од 48 до 86 минута
Тузла
Бановићи
од 30 до 55 минута
Калесија
од 37 до 67 минута
Бановићи
од 20 до 33 минута
Лукавац
од 24 до 43 минута
Живинице
Тузла
од 18 до 33 минута
Калесија
од 40 до 70 минута
У претходној табели дат је преглед општина
ТК, општина које пружају помоћ у случају потребе и
вријеме њиховог доласка до општине која тражи помоћ.
На основу наведене табеле потребно је да општине
које не располажу властитим ватрогасним једницама,
потпишу споразум или уговор о пружању помоћи у
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гашењу пожара. То се односи на општине: Челић, Добој
Исток, Градачац, Кладањ, Сапна и Теочак.
Пружање помоћи у гашењу пожара општинама
које имају властиту ватрогасну јединицу вршиће
се наредбом Кантоналног штаба цивилне заштите
у случају проглашеног стања природне несреће од
пожара на подручју ТК.
Када дође до пожара информација се упућује –
пријављује општинском оперативном центру цивилне
заштите, односно руководиоцу општинске службе
цивилне заштите. Руководилац процјењује ситуацију
и издаје захтјев за интервенцију ПВЈ општинама са
којима је потписан уговор – споразум о пружању
помоћи у гашењу пожара.
Након пријема позива ПВЈ се упућује на мјесто
пожара и почиње ватрогасну интервенцију.
Руководилац општинске службе цивилне заштите
прати резултат ватрогасне интервенције и у случају
потребе ангажује и друге ПВЈ из општина са којима је
потписан споразум – уговор. Када процијени да се са
расположивим снагама и средствима неће моћи угасити
пожар, руководилац ОСЦЗ сазива ванредну сједницу
ОШЦЗ.
ОШЦЗ активира снаге и средства ЦЗ општине и
ако то није довољно предлаже општинском начелнику
да прогласи стање несреће од пожара.
По доношењу наведене одлуке ОШЦЗ приступа
ангажовању свих расположивих снага и средстава за
заштите и спашавања општине и у складу са планом
заштите од пожара приступа гашењу пожара.
Ако руковођење акцијама гашења пожара на
општини не да резултат, општински начелник на
приједлог ОШЦЗ упућује захтјев за помоћ директору
КУЦЗ.
Директор КУЦЗ упућује помоћ снага и средстава
цивилне заштите Кантона и ако то није довољно
активира КШЦЗ који Влади Кантона предлаже да
прогласи стање несреће од пожара на Кантону.
Послије доношења такве одлуке КШЦЗ је овлашћен
да путем наредбе ангажује све расположиве снаге и
средства заштите и спашавања кантона и усмјери их
као помоћ у гашењу пожара на мјесто несреће.
То се прије свега односи на ПВЈ свих општина
Кантона које се на такав начин могу ангажовати за
помоћ на мјесту пожара.
Ако се након пружања помоћи са нивоа Кантона
не угаси пожар понавља се поступак према вишим
нивоима власти.
То омогућава да наредбом ФШЦЗ, након
доношења одлуке о проглашеном стању несреће од
пожара на нивоу Федерације БиХ, буду ангажовани ПВЈ
других кантона на пружању помоћи на мјесто пожара,
односно ангажовање ОС БиХ, у складу са прописима и
процедурама за пружање помоћи.
4. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ЊИХОВО
УЧЕШЋЕ У ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ
ОЗЛИЈЕЂЕНИМА У АКЦИЈАМА
ГАШЕЊА ПОЖАРА
Капацитете здравствених услуга на подручју ТК
сачињавају терцијарни, секундарни и примарни нивои
здравствене заштите, а структурирани су на болничку и
ванболничку здравствену заштиту.
Терцијарни ниво обухвата: Универзитетски
клинички центар са болничким капацитетима,
поликлиничким
службама
и
консултативноспецијалистичким службама.
На секундарном нивоу су Кантонални завод за
јавно здравство, Општа болница Грачаница, Стационар
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дома здравља Градачац, Бања Илиџа Градачац и
консултативно-специјалистичке службе које дјелују у
оквиру пунктова и ординација.
Домови здравља са својим капацитетима и
људством могу служити да пруже прву помоћ
унесрећеним, да дају подршку ватрогасним јединицама
на терену приликом гашења већих пожара, да организују
превоз за транспорт унесрећених.
Ванболничка здравствена заштита
Ванболничка здравствена заштита обухвата
примарну
здравствену
заштиту,
консултативноспецијалистичку здравствену заштиту ванболничког
нивоа као и лабораторијску дијагностику ванболничког
нивоа.
Примарна здравствена заштиту на подручју
Тузланског кантона у 2015. години пружала се у оквиру
283 пункта и 458 ординација у 13 домова здравља.
Консултативно-специјалистичка здравствена
заштита
У 2015. години на подручју Тузланског кантона
регистровано је укупно 93 пункта ванболничке
консултативно-специјалистичке здравствене заштите
секундарног нивоа са 116 ординација.
Једном пункту консултативно-специјалистичке
ванболничке здравствене заштите гравитира 5.363
становника, а једној ординацији консултативноспецијалистичке ванболничке здравствене заштите
гравитира 4.300 становника. У односу на претходну
годину број пунктова је повећан за 1,09%, а број
ординација за 2,65%.
Лабораторијска дјелатност
У 2015. години на подручју Тузланског
кантона регистровано је 37 пунктова болничких
и ванболничких лабораторија. Једном пункту
лабораторијске дјелатности (болничке и ванболничке)
гравитира 13.855 становника. На подручју Тузланског
кантона регистровано је 29 пунктова ванболничких
лабораторија и 8 пунктова болничких лабораторија.
Болничка здравствена заштита
Болничка здравствена заштита пружа се на два
нивоа, секундарном и терцијарном.
Нивое секундарне и терцијарне болничке
здравствене заштите пружа Клиничка болница Тузла, а
ниво секундарне болничке здравствене заштите пружају
Општа болница Грачаница и Стационар дома здравља у
Градачцу (стационар гинекологије и акушерства). Бања
„Илиџа“ Градачац пружа услуге продуженог болничког
лијечења нивоа Кантоналне болнице из дјелатности
медицинске рехабилитације секундарног нивоа и
бањско лијечење.
У 2015. години болничку здравствену заштиту
пружало је укупно 402 доктора и 1.048 здравствених
техничара са средњом, вишом и високом стручном
спремом.
На једног доктора медицине запосленог у
болничкој здравственој заштити регистроване су 4
постеље. Број болничких постеља за Тузлански кантон
је 3,22/1.000 становника.
Болнички капацитети су просјечно били заузети
у проценту од 60,74%. Просјечна дужина лијечења
у болничким капацитетима у посматраном периоду
износила је 6,7 дана.
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Структура здравствених радника на подручју
Тузланског кантона у јавним здравственим
установама
Укупан број радника запослених у здравству у
Тузланском кантону у току 2015. године износи 4.989
од чега је 72,30% здравствених радника (3.607). Однос
између броја здравствених радника, здравствених
сарадника и нездравствених радника у 2015. години
износи 72,30% : 1,70% : 26%. Број здравствених
сарадника у 2015. години на подручју Тузланског
кантона је 85, што је 1,70% од укупног броја запослених
радника у здравственим установама.
Број нездравствених радника у 2015. години је
1.297, што је 26% од укупног броја запослених радника
у здравственим установама.
У 2015. години запослено је укупно 1.091 доктор
медицине (831 доктор медицине специјалиста и
72 доктора стоматологије, од чега је број доктора
стоматологије специјалиста 19). Број магистара
фармације у 2015. години је 53, здравствених техничара
са високом здравственом школом је 211, а здравствених
техничара више стручне спреме је 118. Број здравствених
техничара средње стручне спреме је 2.131 што износи
42,71% од укупног броја запослених радника, 59,08%
од укупног броја здравствених радника.
Број здравствених сарадника (85) у 2015. години је
за 1,2% већи у односу на 2014. годину. Нездравствени
радници су у 2015. години у укупном броју запослених
радника у здравству заступљени са 26%.
У односу на претходну годину број укупно
запослених у здравству је смањен за 2,1%. У укупној
структури запослених број здравствених радника је
смањен за 2,22%, а број нездравствених радника за
1,97%.
Према укупно регистрованим стопама на 100.000
становника у јавним здравственим установама на
подручју Тузланског кантона у 2015. години не запажају
се веће осцилације у односу на 2014. годину.
Мрежа, капацитети и рад јавно-здравствених
установа по нивоима здравствене заштите на
подручју Тузланског кантона
Мрежа, капацитети и рад јавно здравствених
установа и дјелатности по нивоима здравствене
заштите на подручју Тузланског кантона анализирана
је на основу броја запосленог особља, просторних
капацитета и рада здравствених установа и дјелатности
здравствене заштите.
Подаци о активностима здравствених служби су
потребни ради сагледавања коришћења капацитета
појединих служби, обима и структуре рада служби,
активности здравствених радника те рада на рјешавању
здравствених проблема.
Примарна здравствена заштита
Примарна здравствена заштита током 2015. године
радила је на свих 13 општина Тузланског кантона за
потребе 498.766 становника. Регистровано је укупно
223 пункта са 351 ординацијом и 392 радна тима,
изузимајући стоматолошку, гинеколошку и хигијенскоепидемиолошку здравствену заштиту које су посебан
сепарат ове публикације те су и посебно разрађене и
обрађене дјелатности.
У 2015. години у примарној здравственој заштити
укупно је запослено 388 доктора, 18 дипломираних
здравствених техничара високе стручне спреме, 31
здравствени техничар више стручне спреме, 562
здравствена техничара средње стручне спреме и 1
здравствени сарадник изузимајући стоматолошку,
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гинеколошку и хигијенско-епидемиолошку дјелатност.
У 2015. години једном пункту примарне здравствене
заштите гравитира просјечно 2.237 становника.
На једну ординацију просјечно гравитира 1.421
становник, а радни тим примарне здравствене заштите
оптерећен је са 1.272 становника. На једног доктора
просјечно гравитира 1.285 становника.
Болничко - стационарна здравствена заштита
Све установе болничке здравствене заштите на
подручју Кантона располагале су са 1.608 постеља
што је за једну мање у односу на 2014. годину. У 2015.
години лијечено је и исписано 53.153 болесника и
неисписано 615 болесника који су наставили лијечење
у 2016. години.
У току 2015. године у свим установама болничке
здравствене заштите на подручју Кантона извршено
је 16.988 хируршких операција. Остварено је укупно
356.498 болно опскрбних дана.
У УКЦ-у Тузла у оквиру болничких капацитета
у 2015. години региструје се и 111 болесника који су
се лијечили на Психијатрији у дневној болници и који
су остварили 6.530 болно опскрбних дана лијечења. У
току 2015. године умрло је 1.881 болесника, од којих је
21 или 1,22% обдуковано.

Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Здравствена установа

УКУПНО
ДЗ Бановићи
ДЗ Челић
ДЗ Добој Исток
ДЗ Грачаница
ДЗ Градачац
ДЗ Калесија
ДЗ Кладањ
ДЗ Лукавац
ДЗ Сапна
ДЗ Сребреник
ДЗ Теочак
ДЗ Тузла
ДЗ Живинице
Општа болница Грачаница
Центар за физикалну медицину,
рехабилитацију и бањско лијечење
„Илиџа” Градачац
УКЦ Тузла
Завод за јавно здравство ТК
ЖТО Тузла

УКУПНО
3.585
79
53
64
160
132
94
36
194
41
131
20
488
222
123

^etvrtak, 08.06.2017. god.

Ресурси, простор и опрема
У 2015. години домови здравља Тузланског
кантона опредијељени су за 239 тимова породичне
медицине. Програм здравствене заштите предвиђа
198 тимова (2.000 корисника на 1 тим). Извјештаји о
раду за 2015. годину потврђују активност 227 тимова
породичне медицине.
Раст броја опредијељених осигураних лица кроз
године имплементирања породичне медицине прати
пропорционалан пораст, како броја програмираних
тимова, тако и тимова по извјештајима који су се
опредијелили за породичну медицину по евиденцији
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона.
Техничка
опремљеност
тимова
је
на
задовољавајућем нивоу и посебно се унапређује
последњих година набавком савремених апарата,
санитетских возила, компјутерске опреме и слично.
Промјене у просторним капацитетима јавних
здравствених установа домова здравља на подручју
Тузланског кантона и у посматраном периоду настале
су углавном отварањем нових амбуланти при домовима
здравља или пунктовима породичне медицине или
адаптацијом и реконструкцијом већ постојећих
просторних капацитета.
Табела 16: Број и структура здравственог особља
у здравственим установама ТК

ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ
Здравствени
радници
са високом
Од тога здравственом
Свега
спец.
школом
1.066
820
333
30
15
0
13
5
0
13
2
2
59
28
5
40
24
4
36
18
12
9
7
0
59
46
3
10
6
0
42
28
0
8
3
1
165
146
11
83
44
6
27
18
103
Доктори
медицине

Здравствени
техничари
Свега

Од тога
виши

2.190
49
27
42
96
80
46
26
131
31
89
11
312
133
86

118
8
1
1
4
3
2
2
5
4
10
0
25
11
1

27

5

4

2

20

6

1.688
30
3

456
10
1

417
9

182
2
0

998
11
2

34
0
1

Табела 17: Опремљеност стационарних установа у погледу смјештајних капацитета
Број хируршких операционих
ЈЗУ
Број постеља
сала
Општа болница Грачаница
2
89
Стационар дома здравља Градачац
10
Центар за физикалну медицину, рехабилитацију и
150
бањско лијечење „Илиџа” Градачац
Универзитетски клинчки центар Тузла
24
1.333
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Подаци о опремљености установа (домова здравља) у погледу носила и возила хитне помоћи дати су у табели 18.
Табела 18: Опремљеност установа (домова здравља) у погледу носила и возила хитне помоћи
Покретна
ЈЗУ
Број носила
Број возила са припадајућом опремом
колица
ДЗ Бановићи
6
4 сједећа комбија+4 путничка возила
4
ДЗ Челић
9
3
6
ДЗ Добој Исток
11
2
3
ДЗ Грачаница
5
5
8
ДЗ Градачац
9
6
9
ДЗ Калесија
10
4
7
ДЗ Кладањ
6
3
8
ДЗ Лукавац
4
ДЗ Сапна
1
2
3
ДЗ Сребреник
2
4+3 сједећа комбија+2 путничка возила
ДЗ Теочак
2
2
ДЗ Тузла
15
4
8
ДЗ Живинице
5
5
7
Протеклих година дошло је до значајнијих промјена у просторним капацитетима ЈЗУ и њихових дјелатности
на подручју ТК.
Медицинске установе су, већином, адекватно опремљене компјутерском опремом и програмима, постоји
могућност за пуну примјену информационих технологија у здравству. Још увијек не постоји информациона мрежа
између институција у систему здравствене заштите унутар Кантона.
У оквиру дјелатности домова здравља (примарна здравствена заштита), ради 13 пунктова за хигијенскоепидемиолошку дјелатност, са укупно 14 ординација, те Завод за јавно здравство ТК који обавља консултативноспецијалистичку дјелатност.
У хигијенско-епидемиолошким службама 13 домова здравља упослено је укупно 57 лица, и то: ВСС-13, ССС36, и 8 лица са вишом стручном спремом.
У табели 19 дат је приказ здравствених установа и број становника које опслужују према површини општина
у ТК.
Табела 19: Приказ здравствених установа и број становника које опслужују према површини општина у ТК
Површина општине/града/
Општина/град
Назив здравствених установа
број становника
2
Бановићи
181,9682 км /25,816
Дом здравља Бановићи
Ћелић
135,9947 км2/13,864
Дом здравља Челић
Добој Исток
39,9562 км2/10,237
Дом здравља Добој Исток
Дом здравља Грачаница, Општа болница „Др. Мустафа
2
Грачаница
215,3398 км /52,319
Бегановић“.
Градачац
219,0126 км2/46,132
ЈЗУ Дом здравља Градачац и ЈЗУ „Бања Илиџа“
Калесија
197,9998 км2/35,857
Дом здравља Калесија
Кладањ
328,4272 км2/14,900
Дом здравља Кладањ
Лукавац
338,3153 км2/50,845
Дом здравља Лукавац
Сапна
121,991км2/12,801
Дом здравља Сапна
Сребреник
247,7202 км2/41,784
Дом здравља Сребреник
Теочак
30,8554 км2/7,391
Дом здравља Теочак
Универзитетски клинички центар Тузла, ЈЗУ Дом здравља са
2
Тузла
296,2738 км /131,768
поликлиником „Др. Мустафа Шеховић“.
Живинице
290,29 км2/74,378
Дом здравља Живинице
У табели 20 дат је приказ здравствених установа на подручју ТК те опис њихових задужења.
Табела 20: Опис задужења здравствених установа на подручју ТК
Установа
Општина/град
Адреса
Контакт
Задужења
Клинички центар
Обезбјеђује прву помоћ за теже видове повреда,
предоперационе припреме повријеђених, врши
Универзитетски
035/303- брзе анализе крви те других потребнијих налаза,
клинички центар
Тузла
Трновац бб
666
обезбјеђује транспорт повријеђених лица и
Тузла
особља те обезбјеђује смјештајне капацитете за
повријеђене.
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Установа
Општа болница
„Др. Мустафа
Бегановић“
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Општина/град

Адреса

Контакт
Општа болница

Грачаница

М.
Ахметбеговића
50, Грачаница

035/702032

Домови здравља
Дом здравља
Бановићи

Бановићи

Бранилаца
Бановића 25

035/875525

Дом здравља
Челић

Челић

Шадића
Златана
-Заље 41

035/871178

Дом здравља
Добој Исток

Добој Исток

Клокотница бб

035/720709

Дом здравља
Грачаница

Грачаница

Дом здравља
Градачац

Ахмедбего
вића 50

035/706266

Градачац

Јосипа Шибера
бб

035/871178

Дом здравља
Калесија

Калесија

Сенада
Пожегића бб

035/631215

Дом здравља
Кладањ

Кладањ

XV
Муслиманске
бригаде 1

035/621231

Дом здравља
Лукавац

Лукавац

Кулина Бана бб

035/553212

Дом здравља
Сапна

Сапна

Сапна бб

035/597000

Дом здравља
Сребреник

Сребреник

Златних
љиљана бб

035/645667

Дом здравља
Теочак

Теочак

Теочак бб

035/755582

Дом здравља
Тузла

Тузла

Албина
Херљевића 1

035/282161

Дом здравља
Живинице

Живинице

Алије
Изетбеговића
17

035/774285

Центар за
физикалну
медицину,
рехабилитацију и
бањско лијечење
„Илиџа” Градачац

М.

Бања

Градачац

Хазна бб

035/852300
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Задужења
Установа намијењена лијечењу тежих повреда,
болести, обезбјеђује транспорт повријеђених лица
и особља те обезбјеђује смјештајне капацитете за
повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Брине о општем здрављу становника у нормалним
и ванредним ситуацијама, обезбјеђује транспорт
повријеђених лица и особља те обезбјеђује
смјештајне капацитете за повријеђене.
Установа која посједује центар за физикалну
медицину, рехабилитацију и бањско лијечење,
у случају несреће може одговорити за потребе
транспорта и смјештаја повријеђених лица.
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Општина/град

Адреса
Контакт
Приватне клинике

Клиника за срце Тузла

Тузла

Алексе
Шантића 8

035/309100

Плава
поликлиника

Тузла

Треће тузланске
бригаде 7

035/393111

Задужења
Лијечење свих врста кардиоваскуларних обољења.
На клиници је запослено 161 лице те постоји
50 кревета који у случају већих несрећа могу
послужити за смјештај повријеђених, а стручна
лица могу пружити прву помоћ.
Установа врши специјалистичко-консултативне
услуге и анализе. Има 30 запослених који могу
се одазвати у случају већих нерећа да пруже прву
помоћ повријеђеним лицима, те обезбиједити
смјештај.

Задаћа наведених здравствених установа јесте да прима болеснике на лијечење и његу, да стручно и статистички
обрађује болеснички материјал, те да резултате објављује службеним путем или у стручним и научним круговима,
да обрађује медицинску науку и да одгаја лијечнички подмладак и помоћно здравствено особље.
Према статистичким подацима „болнице ТК располажу са око 1.608 кревета што је 18,6% болничких постеља
у ФБиХ”, те функционише 16 јавних здравствених организација или 19,3% у односу на ФБиХ, које су у функцији
пружања здравствене заштите становништву.
Упоредо са развојем јавних здравствених капацитета, на подручју ТК се развијају и високософистициране
приватне здравствене организације – Клиника за срце, може се рећи регионалног па чак и европског значаја.
Приватни здравствени сектор успоставља партнерство са фондовима здравственог осигурања, тако да и
осигураници обавезног здравственог осигурања могу користити услуге овог сектора. Здравствене установе на
подручју ТК посједују атрибуте водећих центара у БиХ, те у могућности су пружити адекватну помоћ повријеђеним
у акцијама гашења пожара.
Здравствени систем на подручју ТК је добро организован, посједује ресурсе кадрова, простора и опреме тако
да може одговорити повећаним потребама у случајевима природних и других несрећа мањих размјера, уз додатни
напор менаџмента здравствених установа и здравствених радника, уз средства подршке у специфичним потребама
(лијекови, санитетски материјал, дезинфекциона средства, гориво и др.) минималне активности координације од
стране Министарства здравства.
У случајевима природних несрећа већих размјера, спрам природе несреће, величине разорног дејства и броја
погинулих, повријеђених или обољелих лица, кризни штаб који се формира у Министарству здравства утврдио
би потребе у капацитету здравствене заштите, начин организовања и пружања здравствене заштите, начин рада
и радно вријеме здравствених радника у специфичним условима организовања здравствене заштите, промјене
услова рада у појединим здравственим установама, укључење приватне праксе у пружање здравствене заштите
и спречавање и сузбијање заразних болести као и обезбјеђење финансирања специфичних потреба (опрема,
транспортна средства, лијекови, санитетски материјал, дезинфекциона средства, гориво и др.).

5. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ХРАНЕ И ВОДЕ ЗА УЧЕСНИКЕ ВАТРОГАСНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
5.1 Обезбјеђење хране и воде ватрогасцима
У случају избијања пожара надлежна општинска служба цивилне заштите обезбјеђује храну и воду у акцији
гашења пожара. Организација исхране и снабдјевања водом ВЈ током интервенције обавеза је руководиоца ОСЦЗ.
Када се ради о пожару већих размјера проглашава се стање природне и друге несреће, активира се општински
штаб цивилне заштите који руководи акцијом отклањања опасности те, између осталих активности, обезбјеђује
храну и воду за учеснике у акцији гашења пожара.
У табели 21 дат је преглед општинских организација Црвеног крста које се могу ангажовати за припрему и
дистрибуцију хране и воде.
Табела 21: Приказ општинских/градских организација Црвеног крста које се могу анганжовати за припрему
и дистрибуцију хране и воде ватрогасцима и осталим учесницима током акције гашења пожара

Адреса

Борић 3,
Тузла

Контакт телефони
Црвени крст ТК
035/318-630
061/131-371

Задузења

Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа.

Црвени крст општине Бановићи
Ул.Бранилаца Бановића 27

035/875-065

Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
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Адреса
Патриотске лиге 75

Бријесница Велика бб, Добој
Исток

Кеј бб, Грачаница

Хасана Кикића бб

Калесијских бригада бб

Кладањске бригаде бб

Прва улица

25. Новембра, б.б.

Центар бб, 75414 Теочак

Џафер Махала бр. 15

Ослобођења бр.18
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Контакт телефони
Црвени крст општине Челић
035/660-329
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Задузења

Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа

Црвени крст општине Добој Исток
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
035/723-220
случајевима природних и других несрећа
Црвени крст општине Грачаница
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
035/703-434
Црвени крст општине Градачац
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
035/817-406
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
Црвени крст општине Калесија
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
035/631-540
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
Црвени крст општине Кладањ
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
035/621-006
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
Црвени крст општине Лукавац
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
035/554-390
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
Црвени крст општине Сребреник
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
035/645-406
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
Црвени крст општине Теочак
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
035/756-079
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
Црвени крст Града Тузле
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
035/252-198
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа
Црвени крст општине Живинице
Обезбјеђује храну, воду те друге намирнице потребне
035/774-165
за гасиоце те службе заштите и спашавања у
случајевима природних и других несрећа

5.2 Обезбјеђење воде за гашење пожара
Одговарајућа материјално-техничка средства (МТС) и опрема привредних друштава и других правних
субјеката, као и грађана, који располажу са одговарајућим средствима и опремом за потребе заштите и спашавања,
по потреби се ангажују, зависно од интензитета, природне и друге несреће, а нарочито за вријеме проглашења стања
природне и друге несреће на подручју општина и ТК, када ОШЦЗ и КШЦЗ добијају овлашћења за мобилизацију
наведених МТС-а и опреме.
У ситуацији када структуре цивилне заштите у свим општинама и на нивоу ТК, практично располажу са
минималним МТС-а и опремом, ангажовање МТС-а и опреме, прије свега привредних друштава и других субјеката,
који располажу са истим средствима, представља главни начин обезбјеђења МТС-а и опреме за предузимање
акција заштите и спашавања за вријеме природне и друге несреће.
Значајну улогу у обезбјеђењу воде за гашење пожара имају и уређена мјеста на водотоцима одакле је могуће
несметано црпљење воде за ватрогасне јединице. Оваква мјеста морају бити приступачна те се путеви који воде до
истих морају редовно одржавати. Тамо гдје је неопходно, потребно је направити проширења.
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Мјеста са којих постоји могућност црпљења воде са природних водотока у општини Бановићи су следећа:
Језеро Брештица (МЗ Репник), Језеро Касумовићи (МЗ Бановићи Село), Рамичко језеро (МЗ Бановићи Село),
Брана Мачковац (МЗ Репник). Поред наведених акумулација, на подручју општине Бановићи постоји више
уређених мјеста на рјечицама: Оскови, Литви, Острожној, Драгањи, Жељовој, Рибници, Турији, Сеоној и на више
локација шумских потока.
На подручју општине Градачац уређених водотока за црпљење воде нема и поред тога што постоје два
вјештачка језера. Ватрогасна јединица воду узима из гараже дома у Градачцу или у ријетко исправним хидрантима
у индустријској зони.
На природним водотоцима у општини Грачаница не постоје уређена мјеста на којима је могуће вршити
црпљење воде за потребе гашења пожара, а тренутно се за те потребе користи вода из градског водовода,
хидрантских мрежа и бунара правних лица.
Што се тиче општине Калесија, као уређена мјеста на којима је могуће вршити црпљење воде за потребе
гашења пожара издвајају се „Спреча” – Прњавор и Фарма Крушик, „Грибаја“ – Писта, Тојшићи, Храсно и Кикача.
Мјеста су одређена и на појединим се и до сада вршило црпљење воде, али нису по прописима уређена.
На подручју општине Сребреник нема уређених прилаза за ватрогасне јединице у погледу црпљења воде на
водотоцима.
На подручју града Тузле нема уређених прилаза за ватрогасне јединице у погледу црпљења воде на водотоцима.
Пуњење ватрогасних возила врши се искључиво са хидрантске мреже.
У општини Живинице као уређена мјеста на којима је могуће вршити црпљење воде за потребе гашења
пожара издвајају се ријеке: Гостеља, Оскова, Спреча; језера: Пожар и Башиговци. Такођер, вода се за потребе ВЈП
Рудника Дубраве црпи и унутар копа Рудника „Дубраве“ на постојећим водосабирницима.
Подаци за остале општине нису доступни једним дијелом због тога што ватрогасне јединице у појединим
општинама нису уопште организоване (Добој Исток, Сапна, Теочак), те са друге стране немогућношћу добијања
адекватних података од општина у којима су добровољна ватрогасна друштва која немају организовану евиденцију
о уређеним водотоцима и мјестима са којих је могуће несметано црпљење воде.
Неопходно је на нивоу свих општина (у плановима заштите од пожара општина) идентификовати и графички
приказати уређене водотоке, односно уређена мјеста са којих се може вршити несметано црпљење воде, како би у
случају пожара ватрогасне јединице имале јаснију слику могућности обезбјеђења воде са наведених мјеста.
Табела 22: Приказ служби и предузећа (привредних друштава) која ће ватрогасцима обезбиједити воду за
гашење пожара
Адреса
Контакт телефони
Задужења
Општина Бановићи
Водовод и канализација јавно предузеће д.о.о. Бановићи

Школска 2

035/875-339

Обезбјеђује питку воду, воду за гашење,
цистерне са водом, пумпе за црпљење воде из
акумулација. Врши чишћење прилазних путева,
одвоз материјала са опожареног терена, и по
потреби превоз воде.

Општина Челић
Ј.К.П. „Чистоћа“ д.о.о. Челић
Патриотске лиге бб

035/668-001

Обезбјеђује питку воду, воду за гашење,
цистерне са водом, пумпе за црпљење воде из
акумулација.

Општина Грачаница
Ј.П. „Водовод и канализација“ Грачаница
Х.К Градашчевића 114

035/255-411, 061 164-076

Обезбјеђује питку воду, воду за гашење,
цистерне са водом, пумпе за црпљење воде из
акумулација.

Ј.П. „Комус“ Грачаница
Мехмеда Ахметбеговића 9,
Грачаница,

061 298-232

Чишћење прилазних путева, одвоз материјала
са опожареног терена, по потреби превоз воде.

Општина Калесија
ЈП Водовод и канализација Калесија
Калесијских бригада бб

035/630-488

Обезбјеђује питку воду, воду за гашење,
цистерне са водом, пумпе за црпљење воде из
акумулација.

Општина Кладањ
Комуналац Ј.К.П. Кладањ
Јаз 10

035/621-300

Чишћење прилазних путева, одвоз материјала
са опожареног терена, по потреби превоз воде.
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Ступари бб
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Контакт телефони
Задужења
ЈКП Водовод и канализација „Тузла“, испостава Ступари
Обезбјеђује питку воду, воду за гашење и
035/252 209
пумпе за црпљење воде из акумулација.
Општина Лукавац
Ј.П.“Рад“ Лукавац

Партизански пут бб

Ослободилачке бригаде бб

Центар бб

Чишћење прилазних путева, одвоз материјала
са опожареног терена, по потреби превоз воде

035/554-439

Општина Сребреник
ЈП Водовод и канализација Сребреник
Обезбјеђује питку воду, воду за гашење,
цистерне са водом, пумпе за црпљење воде из
035/644-214
акумулација.
Чишћење прилазних путева, одвоз материјала
са опожареног терена, по потреби превоз воде
Општина Теочак
Јавно комунално предузеће „Теочак“ д.о.о. Теочак
035/756-338
061 652 004

Обезбјеђује питку воду, воду за гашење,
цистерне са водом, пумпе за црпљење воде из
акумулација

Град Тузла
ЈКП „Комуналац“ Тузла

Хусинских рудара бб, Тузла

035/302 550
035/302 555

Обезбјеђује цистерне, транспортује воду на
локације. Помаже при уклањању отпада и
рушевина.

ЈКП Водовод и канализација доо „Тузла”

Кулина Бана број 2

035/252 209

Обезбјеђује питку воду, воду за гашење,
цистерне са водом, пумпе за црпљење воде из
акумулација.
Чишћење прилазних путева, одвоз материјала
са опожареног терена, по потреби превоз воде

Општина Живинице
ЈКП Комунално Д.Д. Живинице
I Улица

035/774-569

6. УЧЕШЋЕ ОРУЖАНИХ СНАГА БиХ У
АКЦИЈАМА ГАШЕЊА ПОЖАРА
6.1 Опште одредбе
Савремени принципи организације и мисија
оружаних снага претпоставља и обавезује оружане снаге
сваке државе да у својим мисијама и кроз одговарајуће
процедуре утврде нивое и начине пружања помоћи
цивилним властима у природним и другим несрећама.
Ангажовање Оружаних снага Босне и Херцеговине
на пружању помоћи цивилним органима у реаговању
на природне или друге несреће врши се у складу са
Законом о одбрани Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број: 88/05), Оквирним Законом о
заштити и спашавању људи и материјалних добара од
природних или других несрећа у Босни и Херцеговини
и Законом о судјеловању припадника Оружаних снага

Обезбјеђује питку воду, воду за гашење,
цистерне са водом, пумпе за црпљење воде из
акумулација
Босне и Херцеговине, полицијских службеника,
државних службеника и осталих запосленика у
операцијама подршке миру и другим активностима у
иностранству („Службени гласник БиХ“, број: 14/05).
„Оружане снаге Босне и Херцеговине се у
реаговању на природне или друге несреће у правилу
ангажују на пружању тренутне и краткорочне помоћи
цивилним органима, и то:
–– помоћ на терену извођења одговора на
природне или друге несреће,
–– помоћ у заштити и спашавању људи и
материјалних добара,
–– помоћ у извршењу хуманитарне операције
одговора на природне или друге несреће”.1
1
Стандардне оперативне процедуре ангажовања
Оружаних снага Босне и Херцеговине на пружању помоћи
цивилним органима у реаговању на природне и друге несреће, 2010.
године, члан 5. став 2.
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6.2 Услови потребни за ангажовање снага
Оружане снаге Босне и Херцеговине се могу
ангажовати у складу са стандардним оперативним
процедурама ангажовања ОС БиХ на пружању помоћи
цивилним органима у реаговању на природне или друге
несреће (број: 06-04-3-3229/10 од 09.07.2010. године,
Министарство одбране БиХ) и (број 09-04-1-5034-17/10
од 15.07.2010. године, Министарство сигурности БиХ).
Оружане снаге Босне и Херцеговине посједују 5
хеликоптера Ми-8/МТБ-1 оспособљених за гашење
пожара. Истоимени хеликоптери су прилагођени да
носе ведра са водом тежине 2,6 тона.
Поред ових хеликоптера, постоје и хеликоптери
УХ-1Х који су оспособљени за превоз ватрогасних
јединица и опреме на неприступачне терене. Мобилност
ове јединице зависи од мноштва фактора, као што су:
сати лета, ремонти, резервни дијелови, гориво итд.
Да би се уопште могле ангажовати Оружане снаге
БиХ у акцијама заштите и спашавања од природних и
других несрећа на подручју Федерације БиХ, неопходно
је да се испуне следећи услови:
–– да је на одређеном подручју Федерације БиХ
настала нека од природних непогода или друга несрећа
већих размјера,
–– да снаге и средства цивилне заштите и друге
снаге и средства које су ангажовани на заштити људи
и материјалних добара нису довољни да осигурају
ефикасну заштиту и спашавање на угроженом подручју
и
–– да ће се ангажовањем Оружаних снага БиХ
смањити посљедице природне или друге несреће.
6.2.1 Фазе ангажовања
„Оружане снаге Босне и Херцеговине се могу
ангажовати у следећим фазама организације и одговора
на природне или друге несреће:
–– фаза упозоравања,
–– фаза узбуњивања и ангажовања ресурса
помоћи,
–– фаза процјена и извођења операција,
–– фаза престанка ангажмана снага помоћи”.2
Захтјев за ангажовање оружаних снага Федерални
штаб цивилне заштите подноси Министарству
сигурности БиХ на прописаном обрасцу онако како је
то предвиђено стандардним оперативним процедурама
ангажовања Оружаних снага Босне и Херцеговине из
мјесеца јула 2010. године. Након што размотри захтјев,
министар сигурности БиХ подноси захтјев министру
одбране БиХ“.3
Министар одбране БиХ, на бази запримљеног захтјева,
тражи од Предсједништва БиХ овлашћење за ангажовање
Оружаних снага БиХ на пружању помоћи цивилним
органима у реаговању на природне или друге несреће.
По добијању овлашћења издаје наређење за ангажовање
Оружаних снага. За све вријеме ангажовања припадника и
јединица Оружаних снага БиХ, истима командује надређени
старјешина. „Министарство сигурности БиХ утврђује
одговарајући цивилни орган којем ће бити одговорни

2
Стандардне оперативне процедуре ангажовања
Оружаних снага Босне и Херцеговине на пружању помоћи
цивилним органима у реаговању на природне и друге несреће, 2010.
године, члан 8.
3
Стандардне оперативне процедуре ангажовања
Оружаних снага Босне и Херцеговине на пружању помоћи
цивилним органима у реаговању на природне и друге несреће, 2010.
године, члан 11.
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ангажовани припадници и јединице Оружаних снага БиХ“.4
7. УПОЗНАВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ КАНТОНА И ВЛАДЕ
КАНТОНА О НАСТАЛИМ ПОЖАРИМА
Када општински оперативни центар ЦЗ прими
ванредну информацију о пожару или другој природној
несрећи, било путем медија или на други начин,
оперативни дежурни предузима следеће кораке:
–– врши провјеру добијене информације у
непосредном контакту са даваоцем информације,
–– провјерава вјеродостојност и актуелност
информације.
Након тога, приступа изради извјештаја и врши
дистрибуцију тог извјештаја. Извјештај се доставља
органу или органима који су надлежни за пријем тог
извјештаја.
Кантонални оперативни центар цивилне заштите
ванредне информације доставља кантоналном органу
управе на чију се област односи информација и одређује
које информације треба доставити Федералном
оперативном центру ЦЗ, те самостално поступа на
следећи начин:
a) Информацију доставља само оним кантоналним
органима управе који су надлежни за област у којима
се појавила опасност која може довести до настанка
природне или друге несреће или је несрећа већ настала,
на коју се информација односи, која се одређују према
„списку органа“, као и општинској служби цивилне
заштите оне општине на чијем се подручју појавила та
опасност, односно настала несрећа ако процијени да је
информација хитна и од значаја за општину,
б) Федералном оперативном центру ЦЗ достављају
се само оне информације које се односе на природне и
друге несреће које могу угрозити или су већ угрозиле
живот и здравље већег броја људи и већи број
материјалних добара или је несрећа захватила подручје
двије или више општина или подручје цијелог Кантона.
О примљеним ванредним информацијама одмах
упознаје директора Кантоналне управе или другог
овлашћеног државног службеника, те управе и поступа
по њиховим налозима.
„Када се ради о ванредној и важној информацији,
у том случају та информација се може доставити
и премијеру Кантона, предсједнику Скупштине
Кантона, сусједним кантоналним оперативним
центрима цивилне заштите и другим кантоналним
органима за које директор Кантоналне управе или
други овлашћени државни службеник те управе
одлучи да се доставе.“
Случајеви када се с насталим пожаром упознају
предсједник Скупштине Кантона и Влада Кантона:
–– У случају пожара и/или експлозије и друге
опасне ситуације, у којој је дошло до страдања више
лица,
–– У случају пожара и/или експлозије када
је наступила материјална штета која битно ремети
производни процес у привредним објектима и/или
када је усљед пожара на дуже вријеме онемогућено
коришћење стамбених објеката за становање већег
броја лица,
–– У случајевима када је потребно ангажовати
додатне снаге са подручја других кантона те их
укључити у гашење пожара,

4
Стандардне оперативне процедуре ангажовања
Оружаних снага Босне и Херцеговине на пружању помоћи
цивилним органима у реаговању на природне и друге несреће, 2010.
године, члан 7. став 4.
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–– У случају када се за потребе гашења пожара
мора обезбиједити опрема, људство или било који
други вид помоћи,
У случају када треба послати снаге кантоналних
ватрогасних јединица у испомоћ другим кантонима.
Општински оперативни центар ЦЗ све ванредне
информације о пожарима и другим природним
несрећама доставља:
–– оним општинским службама за управу на чију
се област односи информација,
–– Кантоналном оперативном центру ЦЗ,
–– руководиоцу општинске службе цивилне
заштите, а по налогу
руководиоца те службе,
информација се може доставити и општинском
начелнику, предсједавајућем општинског вијећа и
општинским оперативним центрима ЦЗ сусједних
општина.
Информације обавезно треба да садрже следеће
податке:
–– вријеме настанка пожара,
–– подручје на којем се пожар појавио,
–– узрок настанка,
–– које су снаге и средства ангажована приликом
локализовања и гашења пожара,
–– посљедице које се односе на људске жртве,
–– предузете мјере на заштити и спашавању
угрожених и настрадалих људи и материјалних добара,
–– локације евакуисаног становништва (њихов
број) са подручја угроженог пожаром,
–– број угрожених објеката или величина
угрожених површина (шума, воћњака и сл.),
–– посљедице
настале
на
материјалним
добрима (стамбеним, комуналним, привредним и
инфраструктурним објектима),
–– потребна помоћ у снагама и средствима.
8. ПЛАНОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КОЈИ
СУ САСТАВНИ ДИО ПЛАНА ЗАШТИТЕ
ОД ПОЖАРА ТК
Тузлански кантон сачињава 13 општина. План
заштите од пожара као један мултидисциплинаран
документ ослања се на процјену угрожености од
пожара. Ова процјена ради се на нивоу свих општина,
те се процјена ради на нивоу ТК ослањајући се
дјеломично на процјене општина.
Све општине на територији ТК требају израдити
процјене те планове заштите од пожара, дефинишући
потенцијалне опасности, те средства и начине
дјеловања при гашењу пошара или спашавања људи и
материјалних добара.

Општина Бановићи
Адреса:

Алије Достовића 1,
75290 Бановићи

Телефон:

743 400

Фаx:

743 433

е-маил:

инфо@бановици.
гов.ба

^etvrtak, 08.06.2017. god.

Општина Челић
Адреса:

Ул. Алије
Изетбеговића 60/2,
75246 Челић

Телефон:

668 650

Фаx:

668 672

е-маил:

опцелиц@гмаил.
цом

Адреса:

Клокотница бб,
74206 Добој Исток

Телефон:

720 908

Фаx:

720 416

е-маил:

добој1@бих.нет.ба

Адреса:

Мула Мустафе
Башескије бр.1,
75320 Грачаница

Телефон:

700 800

Фаx:

707 000

е-маил:

добој1@бих.нет.ба

Адреса:

Хусеин Капетана
Градашчевића 54,
76250 Градачац

Телефон:

369 750

Фаx:

369 751

е-маил:

опц.град@бих.
нет.ба

Адреса:

Ул. Патриотске
лиге 15, 75260
Калесија

Телефон:

367 700

Фаx:

631 286

е-маил:

опцина@калесија.
ба

Општина Добој Исток

Општина Грачаница

Општина Градачац

Општина Калесија

^etvrtak, 08.06.2017. god.
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Општина Кладањ
Адреса:

Кладањске бригаде
бр. 2, 75280
Кладањ

Телефон:

628 450

Адреса:

ЗАВНОБиХ-а 11,
75000 Тузла

Фаx:

621 150

Телефон:

307 307

е-маил:

опцинакл@бих.
нет.ба

Фаx:

307 381

е-маил:

тузла@тузла.ба

Адреса:

Ул. Алије
Изетбеговића
бр.28

Телефон:

743 300

Фаx:

772 125

е-маил:

инфо@
опциназивинице.
ба

Град Тузла

Општина Лукавац
Адреса:

Трг Слободе бр. 1,
75300 Лукавац

Телефон:

366 700

Фаx:

366 703

е-маил:

кабинетнацелника@
лукавац.ба

Општина Сапна
Адреса:

206. Витешке
бригаде бб, 75411
Сапна

Телефон:

599 530

Фаx:

599 555

е-маил:

о.сапна@бих.нет.
ба

Адреса:

Варошких
поља бб, 75350
Сребреник

Телефон:

369 161

Фаx:

369 163

е-маил:

опц.среб@бих.
нет.ба

Општина Сребреник

Општина Теочак
Адреса:

Центар бб, 75414
Теочак

Телефон:

755 319

Фаx:

755 319

е-маил:

отеоцак@бих.
нет.ба

Општина Живинице

Напомена:
Разврставање
класификованих
грађевина од значаја у одговарајуће категорије пожарне
угрожености врши се у циљу утврђивања одговарајућих
превентивних мјера. Неопходно је да све општине на
подручју ТК у властитим плановима заштите од пожара
изврше категоризацију грађевина на властитом подручју
према пожарној угрожености (ПУ1, ПУ2, ПУ3), те су
сва правна лица обавезна да, сходно катергоризацији,
приступе планско-организационим, архитектонскограђевинским и техничко-технолошким мјерама које
смањују могућност за настанак пожара, односно при
његовом настанку омогућавају сигурну евакуацију
људи и имовине и спречавају његово ширење.
9. СИСТЕМ ОБИЛАСКА, ОСМАТРАЊА
И ДОЈАВЕ ПОЖАРА У СЛУЧАЈЕВИМА
ОПАСНОСТИ ЗА НАСТАЈАЊЕ ПОЖАРА
НА ШУМСКОМ ИЛИ ДРУГОМ
ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
За правовремено и ефикасно дјеловање у
случајевима појаве пожара, веома је битно његово
благовремено уочавање и дојављивање. Дојава
мора бити што прецизнија у смислу локације појаве
пожара, његовог интензитета, вегетацији, могућим
смјеровима ширења, постојању природних препрека
за даље ширење, потенцијалним опасностима (објекти,
далеководи и др.) и могућим приступним путевима.
У вријеме велике опасности од настанка пожара
(1. март – 1. октобар) у шумама разврстаних у I степен
угрожености од пожара, осматрачко-дојавна служба
ради даноноћно од (0-24 сата), уколико је то потребно.
Осматрачко-дојавна служба обухвата осматрање с
осматрачког мјеста, опходњу пјешице или превозним
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средством. У случајевима када није организовано
патролно осматрање пожара, удаљеност осматрачких
мјеста не смије бити већа од 20 км.
Осматрачко-дојавну службу могу обављати за тај
посао оспособљена пунољетна лица која имају писано
овлашћење и службену исказницу правног субјекта
који устројава осматрачко-дојавну службу.
Сваки осматрач мора бити оспособљен да код
избијања пожара о истом може дати податке о брзини и
правцу ширења, његовој површини, могућности јачања
или слабљења пожара због конфигурације земљишта,
употреби механизације за локализацију и гашење
пожара те о водозахватима и сумњивим површинама
због могућности постојања мина.
Из тог разлога детерминисани су локалитети
за осматрање на којима су подигнуте пожарне
осматрачнице. Осматрачнице и осматрачка мјеста су
тако изабрана да омогућавају широк и слободан преглед
околине.
При одабиру локација за постављање осматрачница
у обзир су се узимали следећи елементи: видокруг
осматрања, досадашња сазнања о угрожености шума
у обухвату видокруга осматрања, близина путних
комуникација, постојање излетишта у обухвату
видокруга осматрања, близина насељених мјеста,
постојање сигнала мобилне телефоније и др.
Планом заштите од пожара ЈП „Шуме ТК“ д.д.
Кладањ одређују се шумска газдинства и шумарије
које су дужне организовати осматрачко-дојавну службу,
локација осматрачница, име и презиме лице које врши
осматрање и број телефона којим располаже. Сви
осматрачи пожара морају бити опремљени средствима
за осматрање и средствима везе ради брзе дојаве.
Осматрачи пожара опремљени су мобителима
који им служе само у намјенске сврхе у периоду март –
октобар, односно док постоји потреба за истим.
У табели 23 приказана је осматрачка мрежа ЈП
„Шуме ТК“ д.д. Кладањ.
Табела 23: Приказ распореда осматрачких мјеста
на подручју ТК
Редни
Осматрачко мјесто
Зона осматрања
број
1. „Јурјевица“ - тромеђа
Шумарија „Г. Дрињача“
одјела
2. „Братило“
Шумарија „С. Дрињача“
3. „Јаворје“ „Куман“
Шумарија „Гостеља“
4. „Мрка Плоча“
Шумарија „Тузла“
5. „Срница“
Шумарија „Тузла“
6. „Хумац“
Шумарија „Тузла“
7. „Вис-Калесија“
Шумарија „Тузла“
8. „Брдо“
Шумарија „Бановићи“
9. „Јохе-Црњевски Вис“
Шумарија „Бановићи“
реон „Врана“
10. „Окресаница“ - ГЈ
Шумарија „Сребреник“
„Маоча“
11. „Голо Брдо“ - ГЈ „Тиња Шумарија „Сребреник“
Бистрица“
12. „Висори“ - ГЈ „Мајевица- Шумарија „Челић“
Јабланичка ријека“
13. „Висока Главица“ - ГЈ
Шумарија „Челић“
„Јања-Тавна“
14. „Шарачка Брда“
Шумарија „Јелица“
ЈП „Шуме ТК“ д.д. Кладањ укупно има 18
осматрачких станица. Дојаву о пожару осматрачи
пожара достављају у управу друштва које одмах
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ангажује команданта и једну или више интервентних
екипа са возилом и потребним алатом.
Уколико
постоји
могућност
ангажовања
ватрогасних јединица на угроженој локацији, обавијест
о пожару се прослеђује надлежној ватрогасној јединици.
Поред класичног развоја осматрачких мјеста, у
задње вријеме се јавља и савремени начин осматрања
путем видеонадзора који се напаја путем соларних
ћелија или мини вјетротурбина.
Релативно нова напреднија технологија је
постављање даљински управљаних камера на
осматрачким локацијама и пребацивање осматрача у
оперативни центар одакле он управља и надзире веће
подручје покривено с више камера.
9.1 Превентивне и друге мјере које ће се
предузимати на заштити шума од пожара
Досадашња искуства упућују на оправданост
предузимања превентивних мјера којима је циљ да се
пожар прије открије и сузбије. Добро конципиране
превентивне мјере, уз њихову колективну проведбу
могу дати добре резултате.
У вријеме када су опасности од пожара повећане
(прољеће-љето) нужно је организовати осматрање и
хитно дојављивање, како би се могло приступити брзом
и енергичном гашењу пожара, прије него што буде
захваћен већи простор.
Извиђање - осматрање и дојављивање има велики
значај ради утврђивања појаве пожара, смјера ширења
пожара ради упућивања снага на право мјесто.
Искуство је показало да се осматрање шуме
са позиција – веће надморске висине није показало
ефикасно и није дало очекиване резултате, због
тога што је терен под шумом испресијецан бројним
увалама, водотоцима и орографијом која онемогућава
коректну идентификацију локалитета на којем је пожар
настао, због чега и слање екипа за гашење пожара и
проналажење мјеста гдје је пожар избио није дало
очекиване резултате.
У ту сврху на нивоу Друштва подигнуте су
осматрачнице с којих се може вршити ефикасно
осматрање и хитно дојављивање у управе шумских
газдинстава из којих се упућују мобилне екипе за
гашење пожара.
У сва четири шумска газдинства осматрачи пожара
опремљени су мобилним телефонима. У циљу што
брже и ефикасније дојаве и чувања шума од пожара на
нивоу Друштва планирају се у наредном периоду сва
газдинства увезати на једну радио-везу и извршити
набавку средстава везе, моторола и радио станица.
На нивоу Друштва и шумских газдинстава
формиране су интервентне групе запосленика за
гашење пожара (штабови на челу са командантима и
члановима штаба, те координатором свих штабова). Ове
интервентне групе опремљене су возилима, потребним
алатом за прву интервенцију гашења пожара, сјечу
стабала и израду противпожарних просјека у сврху
израде ванредних ПП-их просјека ради заустављања
даљег ширења пожара.
Интервентне групе су обучене и оспособљене
у области заштите од пожара, а за рад са моторним
пилама ангажују се запосленици из производње професионални сјекачи. На нивоу Друштва нема
формиране ватрогасне јединице која би у случају
настанка пожара већих размјера чинила примарну
основу за спровођење мјера противпожарне заштите,
него се стварају услови за ангажовање ВЈ других
субјекта, сусједних радних јединица, организационих
структура ЦЗ и др.
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Од средстава за гашење најефикасније се показала
вода, а могу се користити и хемијска средства са
циљем да се заустави ширење пожара. У том циљу,
површински пожари осим гашења примјеном разних
средстава гасе се и затрпавањем земљом, ударањем
гранама или млатилицама по жаришту ватре. Гашење
површних пожара или пожара крошње је најтеже и
најкомпликованије. Велики дим и јако зрачење топлоте
те брзо ширење пожара отежава његову локализацију.
Гашење се у том случају не може остварити, стога
се врши локализација пожара (пресјецањем шуме и
стварањем одбрамбеног просјека ширине најмање
двије висине стабла које се налази на мјесту гдје се
прави одбрамбени појас).
Овакви пожари могу се гасити и гасе се паљењем
„против-ватре” (уз повољне временске услове за то), а
што се нарочито примјењује код минираних шумских
површина. За сва пожаришта важи златно правило:
опожарена површина се мора стално контролисати,
а пожар „чувати” од проширења или разбуктавања.
Пожариште се мора обезбиједити сталним надзором и
спремним количинама воде за интервенцију.
Да би гашење пожара било ефикасно организовано
пракса је показала да је потребна стална едукација
гасилаца и руководећих стручњака, јер је то основни
предуслов ефикасности одбране шума од пожара.
9.2 Осматрање и дојава пожара
Да би се пожар брзом акцијом ограничио на што
ужи простор важно је да се што прије открије и јави
мјесто његовог настанка. У вријеме велике опасности
од настанка пожара у шумама разврстаним у I степен
угрожености од пожара, осматрачко-дојавна служба
ради даноноћно од (0-24 сата) тамо гдје за то постоји
потреба.
Удаљеност осматрачких мјеста не смије бити
већи од 20 км, у случају да није организована патролна
служба.
Уколико се на вријеме примијети пожар и брзо
изврши дојава, то ће и вријеме интервенције бити краће,
те ће настали пожар бити локализован већ у првим
својим фазама. Да би служба заштите од пожара била
ефикаснија и могућност настанка пожара сведена на
најмању могућу мјеру потребно је у периоду од 01.03.
до 01.10., а по потреби и дуже, поставити осматраче
пожара по шумским газдинствима, како слиједи:
ШГ ”КОЊУХ” КЛАДАЊ
Шумарија „Гостеља”
Осматрачко мјесто „Јаворје”, осматрач пожара
Шарић Јунуз, 061/913-152, 035/623-212, зона
осматрања: Которница 1 и 2, Ључа – Градина – Брлошки
поток – Мошуљ – Хрдар – Папала – Суха Јела – Вина
Крушка – Будаковац.
Шумарија „Г. Дрињача”
Осматрачко мјесто „Јурјевица”, тромеђа одјела
110, 112, 116, осматрач пожара, Чорбић Суад, моб.
061/744-463.
Шумарија „С. Дрињача”
Осматрачко мјесто „Братило” – кота 1196 мнв –
осматрање обавља реонски лугар.
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ШГ ”СПРЕЧКО” ЖИВИНИЦЕ
Шумарија „Тузла”
Осматрачко мјесто „Мрка Плоча”, ГЈ ”Турија”
одјел 98, нема осматрача пожара, а осматрање обавља
реонски лугар Хавић Ризах, лугар моб. 061/291-224,
Општина Лукавац.
Осматрачко мјесто „Срница”, одјел 17, ГЈ ”Турија”,
Општина Лукавац, осматрач Бајрић Шахим, лугар моб.
061/281-500.
Осматрачко мјесто „Хумац“, ГЈ ”Руденик –
Сватовац” одјел 29, нема осматрача пожара, а осматрање
обавља реонски лугар Зукић Сафет, моб. 061/293-233.
Осматрачко мјесто „Вис – Калесија“, ГЈ Мала
Спреча одјел 1., Општина Калесија, осматрач
Халиловић Мухамед, моб. 066/424-987.
Шумарија „Бановићи“
Осматрачко мјесто „Зеленбој“, осматрач пожара
Мостарлић Рефик, тел 062/461- 358, Општина Бановићи.
Осматрачко мјесто „Јохе – Црњевски Вис“, реон
„Врана“, осматрач пожара - чувар објекта, Хуремовић
Џевад, 061/831-832.
ШГ ”МАЈЕВИЧКО” СРЕБРЕНИК
Шумарија „Сребреник”
Осматрачко мјесто „Окресаница”, ГЈ ”Маоча”,
одјел 83, нема осматрача пожара, а осматрање обавља
реонски лугар Аличић Хусејн, 061/561-228.
Осматрачко мјесто „Голо Брдо”, ГЈ ”Тиња
Бистрица”, одјел 14, осматрача нема, а осматрање
обавља лугар Јакубовић Рефик, 061/632-397.
Шумарија „Челић”
Осматрачко мјесто „Висори”, ГЈ ”Мајевица –
Јабланичка ријека”, одјел 130, осматрање обавља
Павловић Стјепан, 061/734-507, и 035/666-026.
Осматрачко мјесто „Висока Главица” ГЈ ”Јања Тавна“, одјел 46, осматрач - лугар Мујчиновић Ахмет,
моб. 061/731-584, кућни тел. 035/758-048.
ШГ ”ВЛАСЕНИЧКО” КЛАДАЊ
Шумарија „Јелица”
Осматрачко мјесто Шарачка брда, одјели: 96, 72 и
121, осматрач пожара Алић Бехмен, моб. 061/844-964, а
осматрање пожара обављају и реонски лугари:
1. Алић Аднан моб. 061/391-744 035/597-448
2. Ночић Бесим моб. 061/031-091 035/590-079
3. Мехмедовић Нермин моб. 061/844-816		
035/590-054
4. Алић Миралем моб. 061/666-751 035/597-513
Шумарија „Јеловик“
Осматрачко мјесто није посебно одређено, а
осматрање обавља реонски лугар Бухић Мирсад моб.
062/271-049, тел. 035/622-831.
ЗАШТИЋЕНИ ПЕЈЗАЖ „КОЊУХ“
У складу са Законом о проглашењу дијела подручја
планине Коњух заштићеним пејзажом „Коњух“
(„Службене новине Тузланског кантона“, број 13/09),
издвојена је површина од 8.016,61 ха и простире се на
ШГП „Коњух“ Кладањ и ШГП „Спречко“ Живинице.
Заштићеним пејзажом „Коњух“ управља ЈУ Заштићени
пејзаж „Коњух“, са сједиштем у Бановићима.
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У оквиру заштићеног пејзажа утврђене су три зоне.
Прва „А“ заштићена зона са површином која
износи 2.411,42 ха, представља простор највиших
вриједности које морају остати у потпуности очуване.
У другој „Б“ зони са површином која износи
5.093,70 ха, првенствено се остварује очување и
заштита изворног стања природе,
Трећа „Ц“ заштићена зона чија површина износи
511,49 ха, намијењена је првенствено за туризам, спорт
и рекреацију.
С обзиром на све издвојене вриједности по
зонама флоре, фауне, културно-историјског насљеђа
и геолошке разноликости у Закону, неопходно је
организовати и успоставити службу заштите од пожара,
за очување свих наведених вриједности. Кроз постојећу
Службу заштите шума од пожара у предузећу, уграђују
се додатне активности на провођењу мјера заштите од
пожара свих наведених вриједности Заштитног пејзажа.
На спровођењу планираних мјера заштите од
пожара у заштићеном пејзажу, урађен је План трошкова.
Преглед површине и објеката за Заштићени
пејзаж „Коњух“
Заштићени пејзаж „Коњух“ посједује површину
од 8.016,61 ха. Поред шума и шумског земљишта
заштићени пејзаж посједује и грађевинске објекте по
зонама:
А1-Викендица у В. Злаћи, Планинарски
Зона
дом-Зобик
А1, А2, А3, А4
На граници А1 и Б1 зоне - Војни објекти
и А5
(зидане зграде)
Зона
Б1-Приватне викендице (одјел 98), Ловачка
Б1, Б2, Б3 кућа-Сарино корито (л 112)
и Б4
Б3-Ловачка кућа“Беброва“
Ц1-Хотел „Злаћа“, Викенд насеље, Радничко
Зона
насеље „Граб поток“
Ц 1 и Ц2
Ц2-Хотел „Мушка вода“, Викенд насеље.
Посебно треба нагласити да су угрожена
излетишта, и то:
ШГП ”Коњух”
Излетничка мјеста: Мушка вода и Паучка лука,
ШГП ”Спречко”
Излетничка мјеста: Зеленбој–Бановићи, Злаћа–
Мачковац, Велика Злаћа и Зобик.
9.3 Начин функционисања система за
комуникацију у ЈП ”Шуме ТК” д.д.
Ради стварања услова за бољу ефикасност
система обавјештења, сви руководни запосленици
Друштва морају располагати са релевантним подацима
о одговорним запосленицима МУП-а, ватрогасних
јединца, штабова цивилне заштите, и др. привредних
субјеката (друштва за комуналне послове, предузећа за
промет горива и мазива и др).
Сви осматрачи пожара морају бити опремљени
средствима за осматрање и средствима везе ради брзе
дојаве.
Дојава пожара се обавља путем мобитела!
Значајан фактор у заштити од пожара је и сарадња
која је остварена са свим предузећима шумарства са
којима граничи ЈП ”Шуме ТК” ДД Кладањ рачунајући
и предузећа у Републици Српској, мјесним заједницама,
општинама, полицијским управама, ватрогасним
друштвима као и мјесним становништвом које живи у
непосредној близини шума и шумских земљишта.
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Техничка опрема и пунктови за гашење
шумских пожара

Важан фактор за успјешну локализацију и гашење
пожара представља алат и остала опрема распоређена
по пунктовима према пожарној оптерећености по
шумским газдинствима - шумаријама Друштва, којих на
нивоу Друштва има 30. и које треба редовно попуњавати
из разлога што се иста губи и ломи приликом гашења
пожара. Сходно томе, оформљени су и опремљени
протупожарни пунктови по шумаријама.
Наведени показатељи осликавају стварно стање
средстава и опреме за почетно гашење пожара по
пунктовима. Имајући у виду пожарну оптерећеност на
основу показатеља о процјени угрожености од пожара,
као и површину којом газдује Друштво, стања опреме и
средстава за почетно гашење пожара је задовољавајуће.
Да би служба заштите од пожара била још
ефикаснија у свом раду и могућност настанка већих
пожара свела на минимум потребно је редовно вршити
и набавку средстава и опреме.
Табела 24: Стање средстава и опреме на нивоу
Друштва

Редни
број

Врста опреме

Стање

1.

Напртњаче

137

2.

Млатилице

222

3.

Сикире

57

4.

Трнокоп

207

5.

Лопате

81

6.

Грабљице

117

7.

Канте

50

8.

Крампе

58

9.

Ашов

7

10.

Моторне пиле

1

11.

Ручне тестере

2

12.

Табле упозорења

-

13.
Ватрогасни апарати
124
Обзиром да су пунктови попуњени, за евентуалну
набавку потребног ПП алата референт за ППЗ заједно
са управницима шумарије води рачуна, о приоритетима
и даје приједлоге за набавку истих.
9.5 Ангажовање ватрогасних јединица
ЈП ”Шуме ТК” ДД Кладањ нема сопствену
ватрогасну јединицу, него се за потребе гашења пожара
ангажују ватрогасне јединице оних општина на чијем
подручју се одвијају пожари.
У случају пожара већих размјера мобилишу се сви
упосленици Друштва и сва расположива МТС средства,
те уводе дежуре по шумаријама, док за то постоји
потреба.
9.6 Откривање и дојава пожара
Када примијети пожар осматрач или лугар уписује
на карти његову тачну локацију и одмах, путем радио
везе или мобилних телефона, обавјештава дежурно
или одговорно лице у шумарији, а затим радну
јединицу приватне шуме и оперативни штаб у шумском
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газдинству. Уколико се од стране одговорног лица
утврди да се пожар не може локализовати и угасити
властитим снагама, у том случају се обавјештава ВЈ
општине на подручју гдје се пожар одвија.
По дојави пожара, осматрач саопштава најважније
податке о пожару: локацију, величину и врсту пожара,
врсту и тип шуме, брзину и правац вјетра, брзину
напредовања пожара, најпогоднији прилазни путеви
до пожара, могућност водоснабдјевања, могућности
употребе моторних возила за превоз људства и опреме
за гашење, те евентуално минираност подручја.
Осматрач за вријеме обављања дојавне службе
не смије напустити осматрачницу или осматрачко
мјесто, изузев да се пожар појавио уз осматрачницу
или осматрачко мјесто. Након дојаве пожара осматрач
може напустити у следећим случајевима: ради гашења
почетног пожара, ако је осматрачница угрожена од
пожара, по налогу непосредног руководиоца или вође
гашења пожара.
У случају ванредних прилика или потешкоћа у
раду (изненадна болест или сл.) осматрач је дужан на
вријеме затражити од овлашћеног лица замјену путем
одговарајућег средства дојаве.
9.7 Упутства и мјере приликом настанка пожара
У случају појаве пожара сви запосленици као и
друга лица која се затекну у оквиру Друштва дужни
су да о настанку пожара обавијесте одговорно лице, да
покушају локализовати - угасити пожар и спријечити
његово ширење, да омогуће несметану интервенцију
ватрогасних јединица, да онемогуће све злоупотребе, да
помогну у спашавању људи и имовине и да се активно
укључе у гашење пожара, да спријече окупљање
становништва на мјесту пожара, да поступају по
налозима лица која руководе акцијом гашења, да
приликом гашења пожара пруже прву помоћ у случају
тровања отровним гасовима (ЦО2, ЦО и др.).
Сви запосленици Друштва у случају избијања
пожара дужни су се одазвати акцији гашења пожара,
и то у складу са Законом о заштити од пожара и
Правилником о заштити од пожара Друштва, у
противноме, неодазивање позиву и избјегавање
одговорности у Друштву у случају настанка пожара
повлачи одговарајуће санкције од стране директора
Друштва.
9.8 Садејство на терену
Посебну пажњу код избијања пожара треба
посветити:
–– типу и брзини ширења и његовој површини,
–– тактичком дјеловању пожара фронт, рубови и
позадина,
–– најопаснији правац ширења и шта угрожава
ватра,
–– препрека ширења пожара и могућност
изградње истих,
–– могућност јачања или слабљења пожара због
конфигурације земљишта,
–– могућност приласка до рубова пожара и
употреба механизације за локализацију и гашење,
–– водоснабдјевеност и могућност коришћења
водом,
–– сигурна мјеста за лоцирање транспортних
средстава, путем доласка – одласка запосленика за
случај пробијања ватре и мјеста склапања,

–– распоред
средстава.

мина

и

минскоексплозивних

Све ово је потребно утврдити, јер је познато да се
за пожар површине 5 – 10 ха прогноза даје на период 2
– 3 сата до могућности његове ликвидације, што зависи
од временских услова и других елемената на терену,
као и броја гасилаца.
По утврђеном чињеничном стању да ли је пожар
већих или мањих размјера активирају се дежурне екипе
у шумаријама.
Уколико је пожар мањих размјера, формирају се
мобилне екипе у шумским газдинствима (управник
шумарије и лугари укључујући и пословође за узгој и
заштиту шума) на чијем подручју се пожари дешавају.
Уколико је пожар већих размјера, формирају се
мобилне екипе од свих запослених, односно начелник
штаба газдинства заједно са члановима штаба
газдинства формира екипе унутар газдинства коју
координира командант штаба Друштва.
Дужност дежурних екипа и осталих запосленика
шумарије почиње од момента настанка пожара, док се
пожар потпуно не угаси.
Дежурне екипе брину о ангажовању осталих
запосленика шумарије који су задужени за гашење
пожара, њиховом превозу и исхрани као и благовременом
снабдјевању техником и средствима за гашење пожара.
Уколико се установи да запосленици Друштва нису у
могућности локализовати нити угасити пожар, дежурне
екипе путем дојавних средстава анимирају ватрогасно
друштво, а оно даље у свом домену предузима одређене
кораке.
9.9 Опис послова штаба цивилне заштите као
колегијалног органа
9.9.1. Командант штаба
Командант штаба најављује мобилно стање за
Дионичко друштво, односно шумско газдинство,
руководи радом штабова у случају већих елементарних
непогода, одређује потребан број људства, материјалних
средстава за сузбијање и елиминисање елементарних
непогода.
У случају већих елементарних непогода обраћа
се кантоналним органима, општинама и другим
структурама које могу бити од помоћи.
9.9.2 Замјеник команданта штаба
Учествује у координацији команданата штабова
са члановима штаба и мобилним екипама за гашење
пожара у шумским газдинствима, координира рад свим
релевантним факторима у сврху ППЗ-е. У одсуству
команданта штаба замјењује га у вођењу штаба.
9.9.3 Координатор штабова
Прописује потребна упутства у сврху ППЗ-е,
координира рад штабова са мобилним екипама за брзу
интервенцију у гашењу пожара, координира рад са
надлежним институцијама и општинским штабовима
ЦЗ-е представницима полицијских управа на цијелом
ТК и другим релевантним факторима (ватрогасцима),
координира рад са комисијом за причињене штете
настале од пожара.
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9.9.4 Начелници штабова
Најављују мобилно стање команданту штаба, по
дојави пожара од стране лугара или осматрача пожара
начелници штабова заједно са члановима штаба излазе
на терен и врше процјену пожара односно о томе да се
настали пожар може угасити са постојећим људством
или треба ангажовати већи број људи и спороводити
одговарајуће мјере, ангажују сва задужена лица за
одређене послове, а у случају да је неко од задужених
лица одсутан одређује друго лице које ће га замијенити
и обављати његове послове, руководи радом штаба.
Одговоран је за све послове у насталој ситуацији
и овлашћен је да предузима све потребне мјере да не
би дошло до тежих посљедица угрожавања људи и
имовине Друштва.
У случају одсутности начелника замјењује га један
од чланова штаба.
9.9.5 Чланови штаба
У одсутности начелника штаба најављује мобилно
стање у случају елементарних непогода. Брине за
благовремено ангажовање потребног броја возила за
превоз запосленика, алата и у ту сврху може користити
и ангажовати сва расположива средства уз сагласност
команданта штаба, а у одсуству команданта уз
сагласност замјеника команданта.
Дужни су да на најбољи и најефикаснији начин
успоставе везу у мјесту гдје се догодила непогода са
командантом штаба односно замјеником команданта
штаба и начелником штаба Ш.Г. обезбјеђује потребну
ХТЗ опрему и алат за гашење пожара.

Врста возила
Камион са плуговима
Трактор
ИЦБ машина за утовар
Ровокопач
Катерпилар гусјеничар
Ровокопач гусјеничар
Ровокопач точкаш
Утоваривач
Гредер
Ровокопач
Врста возила
Спец. возило за чишчење под притиском-ВОМА
Врста возила
Камион капацитета 12 м3
Утоваривач
Ровокопачи
Лабудица
Камион капацитета 12 м3
Булдозери
Утоваривач
Ровокопач
Лабудица
Камион капацитета 12 м3
Камион шлепер
Утоваривач
Лабудица
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Сваки члан штаба, реонски лугар и запосленик
на свом терену дужан је одмах у случају пожара те
елементарних непогода предузети потребне мјере
за гашење пожара и сузбијање других елеметарних
непогода до окупљања других односно даљих мјера.
Такође, сви запосленици способни за гашење
пожара дужни су учестовати у његовом гашењу.

10. ПРЕГЛЕД ПРАВНИХ ЛИЦА И ОПРЕМЕ И
ЊИХОВО УКЉУЧИВАЊЕ У ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА
10.1 Опис правних лица која располажу
потребном опремом и механизацијом која би се
могла користити у већим пожарима или хаваријама,
с основним подацима о тој опреми и механизацији
Правна лица дужна су, под условима и на начин
прописан Законом и другим прописима, учествовати
у помагању гашења пожара и спашавању људи и
материјалних добара угрожених пожаром и ставити
на располагање свој алат, превозна, техничка и друга
средства потребна за гашење пожара и спашавање људи
и материјалних добара угрожених пожаром, које нареди
надлежни штаб цивилне заштите.
У табели 25 су дата само нека већа предузећа,
те јавна кантонална предузећа која су опремљена и
оспособљена да пруже помоћ у насталим ситуацијама
те опрема коју посједују.
Табела 25: Преглед правних лица по општинама и
опреме која се може користити на гашењу већих пожара

БАНОВИЋИ
Ком
Власник
4
ЈП Комунално
3
ЈП Комунално
3
ЈП Комунално
1
ДОО Аде инжењеринг
1
ДОО Аде инжењеринг
2
Хасанагић ДОО
1
Хасанагић ДОО
1
РМУ Бановићи
1
РМУ Бановићи
1
РМУ Бановићи
Челић
Ком
Власник
1
ЈКП“Чисто“Челић
ДОБОЈ ИСТОК
Ком
Власник
3
ДОО „Гримиг“
3
ДОО „Гримиг“
6
ДОО „Гримиг“
1
ДОО „Гримиг“
12
ДОО „Риал шпед“
2
ДОО „Риал шпед“
2
ДОО „Риал шпед“
3
ДОО „Риал шпед“
2
ДОО „Риал шпед“
5
ДОО „Каравдић“
5
ДОО „Каравдић“
4
ДОО „Каравдић“
3
ДОО „Каравдић“
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ГРАЧАНИЦА
Врста возила
Лабудица
Лабудица
Утоваривач ровокопач
Утоваривач ровокопач
Булдожер
Утоваривач ровокопач
Лабудица
Лабудица
Лабудица
Утоваривач ровокопач
Утоваривач ровокопач
Утоваривач ровокопач
Утоваривач ровокопач
Утоваривач ровокопач
Утоваривач ровокопач
Булдожер
Врста возила
Лабудица
Багер
Ровокопач
Утоваривач
Лабудица
Камион
Гредер
Трактор
Утоваривачи
Гусјеничар
Лабудица
Багер гусјеничар
Ровокопач
Лабудица
Лабудица
Ровокопач
Трактор

Врста возила

Камион са ралицом и посипач
Врста возила
Камион цистерна 5000 л
Цистерна са водом (1 м³)
Камион цистерна 8000 л
Цистерна за воду (1 м³)
Врста возила
Камион
Унимог радна машина
Алман радна машина
ИЦБ радна машина
СКИП радна машина
ТАКАЧИ радна машина
ТРАКТОР
Камион
Гредер СИКОМ
Булдозер
Лабудица

Врста возила

Ком
Власник
1
ДОО Роадинг
1
Транспорт и механизација
4
ДОО Роадинг
3
ДОО Транспорт и механизација
1
ДОО Роадинг
3
ДОО Транспорт и механизација
1
Ширбеговић цомпанy
1
ДОО Роадинг
1
Транспорт и механизација
2
Ширбеговић цомпанy
2
ЈП Комус
2
ДОО Грамат
4
ДОО Роадинг
1
Водовод и канализација
3
ДОО Транспорт и механизација
1
ДОО Роадинг
ГРАДАЧАЦ
Ком
Власник
1
Џена ДОО
3
Џена ДОО
1
Маен ДОО
2
Маен ДОО
1
Маен ДОО
6
ДОО Балегем
2
ДОО Балегем
3
ДОО Балегем
3
ДОО Балегем
1
Џена ДОО
КАЛЕСИЈА
Ком
Власник
1
ЗР Ископ
1
ЗР Ископ
3
ЗР Ископ
1
ЗР Ископ
1
ЗР Телефон Градња
2
ЗР Телефон Градња
11
Приватно власништво
2
Цивилна заштита
Кладањ
Ком
Власник
1
доо „РАМЕX“ Гојаковићи-Старић
2
доо „РАМЕX“ Гојаковићи-Старић
1
ЈКП“Комуналац“ Кладањ
1
Доо „ТСЕ“ Транспорти и Каменолом Ступари
ЛУКАВАЦ
Ком
Власник
1
Ј.П. „РАД“ Лукавац
2
Ј.П. „РАД“ Лукавац
1
Ј.П. „РАД“ Лукавац
1
Ј.П. „РАД“ Лукавац
1
Ј.П. „РАД“ Лукавац
1
Ј.П. „РАД“ Лукавац
1
Ј.П. „РАД“ Лукавац
ТЕОЧАК
Ком
Власник
2
ДОО „Изградња“
1
ДОО „Изградња“
1
ДОО „Изградња“
1
ДОО „Изградња“
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Врста возила

Камион
Трактор
ЈЦБ
Утоваривач
Возило за копање рака
Возила за превоз
Мини багери
Кипер
Ровокопач
Цистерна за воду
Механизација за црпљење воде
Фургон возила за транспорт
Аутобуси великих габарита
Аутобуси мањих габарита
Минибусови
Фургон возила за транспорт
Фургон возила за транспорт
Камиони

Врста возила
Камион
Утоваривач
Камион
Трактор
Камион
Улта 220 са кашиком
Камион кипер са вучним соларом
Камион
Гредер
ИЦБ Машина - утоваривач
Камион
Утоваривач
ИЦБ Комбинирка
Гредер
ИЦБ Комбинирка
Ровокопач
ИЦБ Комбинирка
Багер точкаш
Камион
ИЦБ Комбинирка
Камион
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ТУЗЛА
Ком
2
2
1
1

Власник
ЈКП Комуналац
ЈКП Комуналац
ЈКП Комуналац
ЈКП Комуналац
ЈКП Комеморативни центар д.о.о.
ЈКП Комеморативни центар д.о.о.
ЈКП Комеморативни центар д.о.о.
ЈКП Водовод и канализација
ЈКП Водовод и канализација
ЈКП Водовод и канализација
ЈКП Водовод и канализација
ЈКП Водовод и канализација
Д.Д. „Градски и приградски саобраћај“ Тузла
Д.Д. „Градски и приградски саобраћај“ Тузла
Д.Д. „Градски и приградски саобраћај“ Тузла
Д.Д. „Градски и приградски саобраћај“ Тузла
ЈП Електропривреда Д.Д. БиХ Електродистрибууција
Тузла
ЈП Електропривреда Д.Д. БиХ Електродистрибууција
Тузла
ЖИВИНИЦЕ
Ком
Власник
2
ДОО ХиХ Живинице
1
ДОО ХиХ Живинице
1
ЈП „Комунално“ Живинице
1
ЈП „Комунално“ Живинице
1
ЈП „Комунално“ Живинице
1
ЈП „Комунално“ Живинице
1
ЈП „Комунално“ Живинице
1
„СЕ Сарајка“ ДОО
1
„СЕ Сарајка“ ДОО
3
„СЕ Сарајка“ ДОО
1
„Холеx“ доо Живинице
1
„Холеx“ доо Живинице
1
„Холеx“ доо Живинице
1
„Холеx“ доо Живинице
1
„ЗИМЕX“ доо
1
„ЗИМЕX“ доо
2
„Термовент“ доо
1
„ЗИМЕX“ доо
1
„ЗИМЕX“ доо
2
„А-2 Енy“ доо
3
„А-2 Енy“ доо

10.2 Систем укључивања правних лица у
гашење пожара
У случајевима када ватрогасне јединице присутне
на терену нису у могућности угасити пожар са
материјално-техничким средствима које посједују,
руководилац ОСЦЗ позива све службе и јединице
заштите и спашавања које су формиране на подручју
општине да се придруже акцији гашења. Уколико ни
ти напори не дају задовољавајуће резултате сазива
се сједница општинског штаба цивилне заштите
и проглашава се стање природне и друге несреће.
Одлуком штаба ангажују се сва јавна предузећа, правна
лица односно привредни субјекти који посједују
одговарајућа материјално-техничка средства која могу
допринијети гашењу пожара, те спашавању људи и
материјалних средстава.
Штаб цивилне заштите општине овлашћен је да
„нареди правним лицима, државним органима, другим
институцијама, самосталним радњама и грађанима да
ставе на располагање алат, превозна, техничка и друга

средства потребна за гашење пожара и за спашавање
људи и материјалних добара угрожених пожаром, као и
њихово учешће у гашењу пожара“.5
Употреба снага и средстава цивилне заштите
и ангажовање снага и средстава правних лица на
задацима заштите и спашавања врши се наредбом
штаба ЦЗ, која се доноси у писменој форми. Наредба
се доставља руководиоцима правних лица за која су у
наредби утврђени одговарајући задаци које они морају
извршити.
Уколико је пожар тих размјера да општина није
у стању да га својим ресурсима угаси, или је пожар
захватио подручје двије или више општина, општински
штаб тада тражи помоћ од директора КУЦЗ. Он може
покренути снаге и средства која посједује Кантон,
а када то није довољно активира се КШЦЗ који има
овлашћења да предложи Влади Кантона проглашавање
стања природне и друге несреће те да мобилизира све
расположиве снаге и средства на подручју Кантона.
5
Закон о заштити од пожара и ватрогаству („Службене
новине Федерације БиХ”, број 64/09), члан 95, став 2.
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10.3 Преглед јавних предузећа и правних лица
од значаја за ТК
Јавно предузеће представља врсту предузећа
чије се оснивање и функционисање може довести у
везу са јавним (општим) интересом и у коме јавна
власт (држава) у потпуности или дјелимично обавља
улогу предузетника. Циљ предузећа је обезбјеђење
производа или услуга од виталног (есенцијалног)
значаја за друштвену заједницу. У ту сврху, њихова
значајна улога јесте и приликом несрећа какве су
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пожари већих размјера гдје стављају на располагање
комплетна материјално-техничка средства која се могу
користити у случају пожара. Њихово ангажовање,
као и ангажовање материјално-техничких средстава
значајнијих правних лица на подручју ТК, у многоме
олакшава припрему превентивних мјера за заштиту од
пожара. Преглед јавних предузећа и правних лица од
значаја за ТК приказан је у следећој табели:
Табела 26: Преглед јавних установа, предузећа и
правних лица од значаја за ТК

Јавна предузећа и правна лица
ЈП Радио телевизија Тузланског кантона
ЈЗУ УКЦ Тузла
ЈП Електропривреда БиХ, Подружница „Термоелектрана“ Тузла
ЈП „Шуме ТК“ д.д. Кладањ
ЈП за водопривредну дјелатност „Спреча“ Тузла
ЈП Електропривреда БиХ, Зависно друштво рудници „Крека“ д.о.о. Тузла
РМУ „Ђурђевик“ Живинице
РМУ „Бановићи“ Бановићи
ТТУ "Енергетик" д.о.о. Тузла
ГИКИЛ Лукавац
ЈУ Ветеринарски завод Тузла
ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“ Тузла
Кантонална привредна комора Тузла
ЈУ Служба за запошљавање ТК Тузла
Пољопривредни завод
Кантонални завод за пружање правне помоћи
ЈУ Дисциплински центар за малољетнике ТК
Кантонални суд Тузла
Општински суд Тузла, Живинице, Градачац, Грачаница, Калесија, Лукавац и Бановићи
Кантонално тужилаштво Тузла
Кантонално правобранилаштво Тузла
ЈП Међународни аеродром Тузла
Дјечије село мира Турија
Дјечије село СОС Киндердорф у Грачаници
ЈУ ЦРОПС Смолућа
ЈУ Дом за дјецу без родитељског старања
Установе средњег и основног образовања
ЈУ Завод за одгој и образовање особа са сметњама у психичком и тјелесном развоју
ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Тузла
ЈУ Универзитет Тузла
ЈУ Народна и универзитетска библиотека Тузла
ЈУ Музеј Источне Босне
Архив Тузланског кантона
ЈУ Народно позориште Тузла
ЈУ Босански културни центар Тузла
ЈУ Завод за заштиту и коришћење културно-истиоријског и природног насљеђа ТК
Међународна галерија портрета Тузла
ЈУ Специјална библиотека „Бехрам бег“ Тузла

10.4 Правна лица, државни органи и друге
институције који су дужни израдити план заштите
од пожара
План заштите од пожара израђују сви државни
органи и друге институције и правна лица чије су
грађевине према пожарној угрожености разврстане у
ПУ1 и ПУ2.
Разврставање класификованих грађевина у
одговарајуће категорије пожарне угрожености врши
се у циљу утврђивања одговарајућих превентивних
мјера, и то: планско-организационих, архитектонскограђевинских и техничко-технолошких мјера које
смањују могућност за настанак пожара, односно при
његовом настанку омогућавају сигурну евакуацију

људи и имовине и спречавају његово ширење.
Категоризацију према пожарној угрожености
обавезни су вршити власници, корисници и управитељи
грађевина ради њиховог сврставања у:
ПУ1 - грађевине високих захтјева са аспекта
пожарне угрожености,
ПУ2 - грађевине средњих захтјева са аспекта
пожарне угрожености или у
ПУ3 - грађевине ниских захтјева са аспекта
пожарне угрожености.
Поред овога власници, корисници и управитељи
грађевина из категорија пожарних угрожености
ПУ1 и ПУ2 дужни су предузети и старати се о свим
прописаним превентивним мјерама заштите од пожара
и експлозије које су регулисане члановима 9., 10. и 11.
Правилника о условима, основама и критеријима за
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разврставање грађевина у категорије угрожености од
пожара („Службене новине Федерације БиХ”, број:
79/11).
Такођер Правилником о заштити од пожара
грађевина за јавну употребу („Службене новине
Федерације БиХ”, број: 86/11, у даљем тексту:
Правилник) прописују се одговарајуће планскоорганизационе, архитектонско-грађевинске и техничкотехнолошке мјере заштите од пожара за грађевине јавне
намјене/употребе, које смањују могућност за настанак
пожара, односно при његовом настанку омогућавају
сигурну евакуацију људи и имовине и спречавају
његово ширење. Грађевинама за јавну употребу се
сматрају: школе, обданишта, студентски и ђачки
домови, старачки домови, болнице, хотели, мотели,
пансиони, тржишни центри, тржнице, позоришта,
кино дворане, спортске, концертне и друге дворане,
стадиони, сале за конференције, музеји, аеродроми,
жељезничке и аутобуске станице, објекти културноисторијског наслијеђа и други објекти и друге грађевине
јавне намјене.
У члану 20. овог Правилника прописано је да
је за све грађевине намијењене за јавну употребу
обавезно израдити процјену угрожености од пожара и
план заштите од пожара као дио цјелокупне планскоорганизационе регулативе, те одредити стручно лице
или овлашћено правно лице, које ће се старати о
организацији и провођењу мјера заштите од пожара, а
посебно о евакуацијским коридорима и процедурама
у случају настанка пожара. Процјена угрожености
и план заштите од пожара израђују се у складу са
Методологијом за израду процјене угрожености од
пожара („Службене новине Федерације БиХ”, број:
8/11) и Уредбом о садржају и начину израде планова
од природних и других несрећа и планова заштите од
пожара („Службене новине Федерације БиХ”, број:
8/11).
У свим грађевинама за јавну употребу
минимално једном годишње обавезан је стручни
тренинг и симулација евакуације за упослено особље
и привремене кориснике у школским и васпитним
установама (ученике, студенте и др.) осим старих и
немоћних лица и гостију хотела, односно посјетилаца
културно-спортских манифестација који са путевима
евакуације могу бити упознати преко графичких скица
истакнутих на видним мјестима (вратима соба, картама,
брошурама и сл.).
Привредна друштва, јавна предузећа и јавне
установе у надлежности министарстава дужни су
такођер урадити процјену угрожености и план заштите
од пожара, и то:
Министарство индустрије, енергетике и рударства
–– Рудник соли ‘’Тузла’’ д.д. Тузла
Министарство здравства
–– Јавна здравствена установа Универзитетски
клинички центар Тузла
–– Завод здравственог осигурања Тузланског
кантона
–– Завод за јавно здравство Тузланског кантона
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
–– Јавно предузеће „Шуме Тузланског кантона“
д.д.
–– ЈУ Ветеринарски завод Тузланског кантона
–– Јавно предузеће за водопривредну дјелатност
„Спреча“ д.д. Тузла
Министарство правосуђа и управе
–– Јавна установа Одгојни центар ТК
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Министарство за рад, социјалну политику и
повратак
–– ЈУ Служба за запошљавање Тузланског
кантона
–– ЈУ Дом за дјецу без родитељског старања
Тузла
Министарство просторног уређења и заштите
околице
–– ЈУ „Заштићени пејзаж Коњух“
Министарство трговине, туризма и саобраћаја
–– ЈП ‘’Међународни аеродром Тузла’’ д.о.о.
–– ЈУ ‘’Дирекција регионалних цеста ТК’’
–– Коњух д.д. Кладањ
Министарство образовања, науке, културе и спорта
–– ЈУ Музеј источне Босне, Тузла
–– ЈУ Народно позориште Тузла
–– ЈУ Специјална библиотека Бехрам-бег у Тузли
–– ЈУ Међународне галерије портрета, Тузла
–– ЈУ Народна и универзитетска библиотека
–– ЈУ Архив Тузланског кантона
–– ЈУ Босански културни центар Тузла
–– ЈП Радио телевизија Тузланског кантона
11. ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
Графички дио планa заштите од пожара за подручје
ТК садржи:
1. преглед грађевина и отвореног простора
важних за Кантон, те грађевина и отвореног простора у
којима се може очекивати пожар већих размјера у којем
би учествовале ватрогасне јединице с подручја више
општина или с подручја сусједних кантона,
2. преглед
броја,
величине
и
смјештаја
ватрогасних јединица које би учествовале у гашењу
пожара,
3. приказ уређених водотока (ријека, језера,
базена) за обезбјеђење воде за гашење пожара,
4. приказ
електроенергетских
водова
за
обезбјеђење електричном енергијом, те гасовода за
обезбјеђење гасом, водоводне мреже за обезбјеђење
водом и других водова за обезбјеђење другим
енергентима,
5. приказ
складишта
нафтних
деривата
(терминали),
6. приказ путева, жељезничких пруга и водотока,
7. приказ потенцијалних извора опасности за
настанак и ширење пожара (одлагалишта комуналног
и другог отпада, трасе уз жељезничке пруге и испод
далековода и сл.),
8. систем радио и телекомуникационих веза
ватрогасних јединица на гашењу пожара,
9. преглед опреме и возила за посебне намјене
којима располажу ватрогасне јединице.
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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 и 13/11), а у вези са
чланом 1. став 3. Уредбе о утврђивању властитих
прихода и начина и рокова расподјеле (“Службене
новине Федерације БиХ”, бр. 11/07 и 73/07), на
приједлог Министарства финансија, Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 17.04.2017. године,
доноси

У Р Е Д Б У

о допунама Уредбе о врсти властитих прихода и
начина и рокова расподјеле
Члан 1.
У члану 5. став 1. Уредбе о врсти властитих
прихода и начина и рокова расподјеле (“Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 17/13, 6/15 и 8/16) иза
тачке 12. додају се нове тачке 13. и 14, које гласе:
“13. ЈУ Народна и универзитетска библиотека
“Дервиш Сушић” Тузла:
лица,
-

чланарине корисника библиотеке – физичка
израда ЦИПС-а УДК-а за правна лица,
издавање пословних просторија.

14. ЈУ Народно позориште Тузла:
- приходи
од
изнајмљивања
пословних
простора,
- приходи од изнајмљивања сале позоришта,
- приходи од закупа рекламних површина,
- приходи од позоришног бифеа,
- приходи од продаја карата,
- приходи од извођења представа”.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу даном доношења,
објавиће се у “Службеним новинама Тузланског
кантона”, а примјењиваће се од 01.04.2017. године.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9165/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 8. став 1. Закона о лијековима („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 109/12),
на приједлог министра здравства Тузланског кантона,
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о измјени одлуке о Позитивној листи лијекова
Тузланског кантона
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Члан 1.
У Одлуци о Позитивној листи лијекова Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
3/17) 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 која се односи
на „Цијена са ПДВ“ лијекова.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
примјениваће се од 15.05.2017. године и биће објављена
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-37-1315/17
Тузла, 17.04.2017. године

7

Jačina
8

Pakovanje

Režim
Cijena
propisiv
sa PDV
anja
10
9

A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM

6

Oblik

11

Indikacija

Lek Ljubljana
Nobel
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Nobel
Krka d.d.
Deva A.S.
Zada Pharm.
Takeda
PharmaS d.o.o.
Lek Ljubljana
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.

Farmal d.d.

PRO.MED

20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

20 mg

tablete
20 mg

20 mg

tablete

tablete

20 mg

tablete

20 mg

20 mg

tablete

tablete

20 mg

20 mg

20 mg

tablete

kapsule

kapsule

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

28 kapsula

28 kapsula

4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20

13,55

13,55

Rp/
spec

Rp/
spec

Za pacijente na kortikosteroidnoj
terapiji, kao gastroprotekcija dok traje
terapija.

U anamnezi prisutni simptomi
GERB-a

Za pacijente na kortikosteroidnoj
terapiji, kao gastroprotekcija dok traje
terapija.

A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEDAJEM ACIDITETA
150 mg
20 tableta
Hemofarm d.o.o tablete
1,75
tablete
150 mg
20 tableta
Alkaloid AD
1,75
tablete
150 mg
20 tableta
Replek Farm
1,75
tablete
150 mg
20 tableta
Jaka 80 AD
1,75
tablete
150 mg
20 tableta
Lek Ljubljana
1,75
Rp
tablete
150 mg
20 tableta
Bosnalijek d.d.
1,75
150 mg
20 tableta
Farmavita d.o.o. film tablete
1,75
tablete
150 mg
30 tableta
Zada Pharm.
2,65
tablete
150 mg
60 tableta
Zada Pharm.
5,25
tablete
150 mg
60 tableta
Nobel
5,25
tablete
300 mg
10 tableta
Bosnalijek d.d.
1,85
kapsule
20 mg
14 kapsula
Replek Farm
6,80
kapsule
20 mg
14 kapsula
Farmal d.d.
6,80
kapsule
20 mg
14 kapsula
PRO.MED
6,80
20 mg
14 kapsula
Farmavita d.o.o. kapsule
6,80
kapsule
20 mg
14 kapsula
Alkaloid AD
6,80
U anamnezi prisutni simptomi
Rp/
kapsule
20 mg
14 kapsula
Remedica
6,80
spec
GERB-a
kapsule
20 mg
14 kapsula
Nobel
6,80
kapsule
20 mg
14 kapsula
Zada Pharm.
6,80
kapsule
20 mg
14 kapsula
Krka d.d.
6,80
kapsule
20 mg
14 kapsula
Bosnalijek d.d.
6,80
kapsule
20 mg
14 kapsula
Deva A.S.
6,80

5

Proizvođač lijeka

Po preporuci nadležnog specijaliste za
osnovnu bolest.

Po preporuci specijaliste do 14 dana za
liječenje simptoma bolesti.

Po preporuci nadležnog specijaliste za
osnovnu bolest.

Po preporuci specijaliste do 14 dana za
liječenje simptoma bolesti.

Na preporuku ordinirajudeg ljekara, doza
300 mg 30 dana u toku 12 mjeseci, dalje
po preporuci specijaliste
gastroenterologa ili specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju ili
pedijatra sa odjeljenja za
gastroenterologiju.

12

Napomena
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PULCET
NOLPAZA
PANDEV
ZOLPAN
CONTROLOC
PANTOPRAZOL
ACIPAN
ZIPANTOLA
FENIX

ACIPAN
PULCET
ZOLPAN
PANTOPRAZOL
Hemofarm
NOLPAZA

pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol

OMEX

A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

RANITIDIN
ULCODIN ALK
RANITIDIN Replek
RANITIDIN Jaka
RANITAL
RANIBOS
ULCODIN FV
RANID
RANID
RANOBEL
RANIBOS
OMEPRAZOL REPLEK
FARM
OMEX
LOSEPRAZOL
TARGET PLUS
OMEZOL
OMEPRAZOL
REMEDICA
OMEPRAZID
HELICOL
ULTOP
ULCOSAN
DEMEPRAZOL

4

24 A02BC01 omeprazol

ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol

3

Zaštideno ime

LOSEPRAZOL

A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01

2

Nezaštideno
(generičko) ime INN

23 A02BC01 omeprazol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

Redni
Šifra ATC
broj

A LISTA LIJEKOVA
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pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol

FENIX
ZIPANTOLA
PULCET
CONTROLOC
NOLPAZA
NOLPAZA

ACIPAN
PANTOPRAZOL
Hemofarm
PANDEV

PANTOPRAZOL
ULCOREKS
PANTOPRAZOL
PharmaS
ZOLPAN

55 A02BC02 pantoprazol

LANSOPROL

SABAX

APRAZOL

DEGASTROL

LANSOPROL

COLOSPA retard

RUDAKOL

REGLAN
PYLOMID
KLOMID

62 A02BC03 lansoprazol

63 A02BC03 lansoprazol

64 A02BC03 lansoprazol

65 A02BC03 lansoprazol

66 A02BC03 lansoprazol

67 A03AA04 mebeverin

68 A03AA04 mebeverin

69 A03FA01 metoklopramid
70 A03FA01 metoklopramid
71 A03FA01 metoklopramid

pantoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol

LANZUL

A02BC02
A02BC03
A02BC03
A02BC03

61 A02BC03 lansoprazol

57
58
59
60

SABAX
LANZUL S
LANSOPROL

ULCOREKS
PANTOPRAZOL
Hemofarm
PANTHRON

54 A02BC02 pantoprazol

56 A02BC02 pantoprazol

ZIPANTOLA

PULCET

53 A02BC02 pantoprazol

ACIPAN

A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02

52 A02BC02 pantoprazol

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
40 mg
40 mg
40 mg
40 mg

tablete
tablete
tablete
tablete

tablete

tablete

tablete

15 mg

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

30 mg

30 mg

30 mg

28 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

30 tableta

28 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

28 kapsula

14,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

13,30
7,00
7,00
7,00

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

8,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
12,40

Rp/
spec

Rp/
spec

Alkaloid AD
Bosnalijek d.d.
Zada Pharm.

Belupo

BGP Products

tablete
tablete
tablete

dražeje

kapsule

10 mg
10 mg
10 mg

135 mg

200 mg

40 tableta
40 tableta
40 tableta

50 dražeja

30 kapsula

2,65
2,65
2,65

17,90

19,60

Rp

Po preporuci nadležnog specijaliste za
osnovnu bolest.

Po preporuci nadležnog specijaliste za
osnovnu bolest

Za indikaciju pod 2. po preporuci
gastroenterologa i hirurga do 2 mjeseca.
Za indkaciju pod 3. lijek se uvodi nakon
EGDS u trajanju do 56 dana u toku 12
mjeseci po preporuci specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju.

Isto kao za pantoprazol 28x40 mg

Želučano crijevni poremedaji sa
spazmom glatkih mišida.

Iritabilni kolon.

Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena
isključivanjem drugih dijagnoza
kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u
toku 12 mjeseci.

Isto kao za pantoprazol 28x40 mg

Za indikaciju pod 1. validni testovi su: CLO
test, urea izdisajni test, stolica-antigen
test.
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori
Za indikaciju pod 2. po preporuci
infekcije do 14 dana dokazano
specijaliste sa odjeljenja za
validnim testom.
2.Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa gastroenterologiju i hirurga do 2 mjeseca.
do 2 mjeseca.
Za indkaciju pod 3. lijek se uvodi nakon
EGDS u trajanju do 56 dana u toku 12
3.GERB do 14 dana terapije
mjeseci po preporuci specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju.

Za pacijente na kortikosteroidnoj
terapiji, kao gastroprotekcija dok traje
terapija.

1.Zollinger-Elisonov sindrom-trajno.
2. Krvarenja nakon peptičkog ulkusa
do 2 mjeseca.
3.GERB potvrđen EGDS

Za indikaciju pod 1. validni testovi su: CLO
test, urea izdisajni test, stolica-antigen
test.
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori
Za indikaciju pod 2. po preporuci
infekcije do 14 dana dokazano
specijaliste sa odjeljenja za
validnim testom.
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa gastroenterologiju i hirurga do 2 mjeseca.
Za indkaciju pod 3. lijek se uvodi nakon
do 2 mjeseca.
EGDS u trajanju do 56 dana u toku 12
3.GERB potvrđen EGDS
mjeseci po preporuci specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju.

Za pacijente na kortikosteroidnoj
terapiji, kao gastroprotekcija dok traje
terapija.
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A03 - LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEDAJE

Nobel

Deva A.S.

Bilim

30 mg

30 mg

30 mg

15 mg

kapsule

kapsule

15 mg

40 mg

kapsule

tablete

Hemofarm d.o.o kapsule

Nobel

Krka d.d.

Eris Pharm.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Nobel

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

tablete

tablete

40 mg

40 mg

tablete
tablete

40 mg

40 mg

tablete
40 mg

40 mg

tablete

tablete

40 mg

tablete

tablete

20 mg

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Bilim

Nobel

Pliva d.o.o

Lek Ljubljana

Hemofarm d.o.o
Bilim
PharmaS d.o.o.
Zada Pharm.
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Deva A.S.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Nobel
Takeda
Krka d.d.
Krka d.d.

Rp/
spec
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PORTALAK

ENTEROFURYL

ENTEROFURYL

ENTEROFURYL

SULFASALAZIN EN

SALOFALK

PENTASA

MESALAZIN

SALOFALK

SALOFALK

SALOFALK

KREON 25000

PANGROL 25 000

HUMULIN R

74 A06AD11 laktuloza

75 A07AX03 nifuroksazid

76 A07AX03 nifuroksazid

77 A07AX03 nifuroksazid

78 A07EC01 sulfasalazin

79 A07EC02 mesalazin

80 A07EC02 mesalazin

81 A07EC02 mesalazin

82 A07EC02 mesalazin

83 A07EC02 mesalazin

84 A07EC02 mesalazin

85 A09AA02 pankreatin

86 A09AA02 pankreatin

87 A10AB01 inzulin humani

Alkaloid AD

DUPHALAC

REGLAN

73 A06AD11 laktuloza

72 A03FA01 metoklopramid

sirup

sirup

120 ml

667 mg/ml

667 mg/ml

A06 - LAKSATIVI

5 mg/5 ml

500 ml

500 ml

2,55

12,00

12,00
Rp/
spec

1. Portosistemska encefalopatija.
2. Prevencija i terapija opstipacije
izazvane opioidima.

300 mg

300 mg

500 mg

500 mg

15,35

72,95

23,30

20 kapsula

50 kapsula

11,90

29,80

30 supozitorija 46,05

10 čepida

7 klizmi

50 tableta

64,45

64,45

9,85

5,00

4,85

6,55

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp

otopina za
injekcije

100 i.j./ml

5 x 3 ml

50,60

Za indikaciju pod rednim brojem 1. i 2.
lijek se uvodi u terapiju na osnovu
preporuke sa otpusnog pisma i koristi se
do normalizacije pankreasnih enzima.

Humani inzulini uvode se kao prvi
inzulinski preparati na osnovu mišljenja
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zastite na
Svi tipovi dijabetesa
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije. Titraciju doze vrši izabrani
ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.

1. Akutni pankreatitis.
2. Egzacerbacija hroničnog
pankreatitisa.

1. Chronova bolest.
2. Ulcerozni kolistis.

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

1. Kronova bolest.
2. Ulcerozni kolitis.
3. Reumatoidni artritis.

Za indikacije pod tackom 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.

Sirup se propisuje samo za djecu i osobe
sa poremedenim aktom gutanja sto je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1.Akutna dijareja u trajanju terapije do
5 dana

A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA

A10 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEDERNE BOLESTI

kapsule

kapsule

supozitorije

čepidi

4 g/60 ml

rektalna
suspenzija

100 tableta

100 tableta

50 tableta

16 kapsula

30 kapsula

90 ml

Ako je lijek prethodno uveden pod
drugim indikacijama, lijek je potrebno
isključiti ukoliko indikacije nisu u skladu
sa trenutno preporučenim.
Za indikaciju pod 1. Lijek se u terapiju
uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou
bolničke zdravstvene zastite.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke
zdravstvene zastite ili porodičnog ljekara.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Lilly France

Berlin-Chemie

BGP Products

Vifor AG

Vifor AG

Vifor AG

500 mg

tablete

500 mg

Replek Farm

500 mg

500 mg

200 mg

100 mg

200 mg/5 ml

tablete
Ferring International

tablete

kapsule

kapsule

oralna otopina

tablete

Losan Pharma

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM

Belupo

Abbott

sirup

Rp
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NOVORAPID FLEXPEN NOVO NORDISK

APIDRA

HUMULIN N

GENSULIN N

INSUMAN Basal

INSUMAN Comb 25

91 A10AB05 inzulin aspart

92 A10AB06 inzulin glulisine

93 A10AC01 inzulin humani

94 A10AC01 inzulin humani

95 A10AC01 inzulin humani

inzulin humani

inzulin humani

96 A10AD01

97 A10AD01

100 i.j./ml

100 i.j./mL

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

74,25

68,20

5 napunjenih
penova po 3
ml

73,75

50,60

5 injektora sa
3 ml otopine

5 x 3 ml

5 x 3 ml

50,60

Rp/
spec A

100 i.j./ml

100 i.j./ml

100 i.j./ml

Suspenzija za
injekciju
Suspenzija za
injekciju
Suspenzija za
injekciju

5 patrona po
3 ml

5 patrona po
3 ml

5 patrona po
3 ml

50,60

50,60

50,60
Rp/
spec A

Svi tipovi dijabetesa

Svi tipovi dijabetesa

BIOTON

Sanofi-Aventis

100 i.j./ml

100 i.j./ml

otopina za
injekcije
otopina za
injekcije

5 patrona po
3 ml

50,60

5 napunjenih
penova za
50,60
jednokr.upotr
.po 3 ml

Rp/
spec A

Svi tipovi dijabetesa

Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski
preparati na osnovu mišljenja endokrinologa
ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zastite na osnovu otpusnog
pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze
vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti
glikemije.

Humani inzulini uvode se kao prvi
inzulinski preparati na osnovu mišljenja
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zastite na
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije. 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.
Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa
nezadovoljavajudom kontrolom diabetesa
1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni
na terapiji humanim inzulinima u toku
posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% i
diabetes.
pored adekvatne korekcije doziranja
2. Diabetes melltus tip 2 i drugi oblici
insulina i pridržavanja preporuka za
diabetesa.
ishranu i smanjenje tjelesne težine u
navedenom periodu od 9 meseci, na
osnovu specijalističkog nalaza
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zaštite.
Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu
na vrijednosti glikemije.

A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

5 x 3 ml

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

Sanofi-Aventis

BIOTON

Lilly France

Sanofi-Aventis

Lilly France

100 i.j./ml

otopina za
injekcije
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GENSULIN M30

HUMALOG

90 A10AB04 inzulin lispro

BIOTON

GENSULIN R

89 A10AB01 inzulin humani

Sanofi-Aventis

INSUMAN Rapid

88 A10AB01 inzulin humani

Humani inzulini uvode se kao prvi
inzulinski preparati na osnovu mišljenja
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zastite na
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije. Titraciju doze vrši izabrani
ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.
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Lilly France

Lilly France

Lilly France

Lilly France

NOVO NORDISK

HUMALOG Mix 25
KwikPen

HUMALOG Mix 50
KwikPen

HUMALOG KwikPen

NOVOMIX 30
FLEXPEN

99 A10AD04 inzulin lispro

100 A10AD04 inzulin lispro

101 A10AB04 inzulin lispro

102 A10AD05 inzulin aspart

inzulin humani

HUMULIN M3

98 A10AD01

73,75

73,75

73,75

74,25

5 napunjenih
penova po 3
ml

5 napunjenih
penova po 3
ml

5 napunjenih
penova po 3
ml

5 napunjenih
penova po 3
ml

Rp/
spec A

Rp/
spec A

A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM

100 i.j./ml

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

50,60

5 patrona po
3 ml

1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni
diabetes.
2. Diabetes melltus tip 2 i drugi oblici
diabetesa.

1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni
diabetes.
2. Diabetes melltus tip 2 i drugi oblici
diabetesa.

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
nezadovoljavajudom kontrolom diabetesa na
terapiji humanim inzulinima u toku
posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% i pored
adekvatne korekcije doziranja insulina i
pridržavanja preporuka za ishranu i
smanjenje tjelesne težine u navedenom
periodu od 9 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
nezadovoljavajudom kontrolom diabetesa na
terapiji humanim inzulinima u toku
posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% i pored
adekvatne korekcije doziranja insulina i
pridržavanja preporuka za ishranu i
smanjenje tjelesne težine u navedenom
periodu od 9 meseci, na osnovu
specijalističkog nalaza endokrinologa ili
interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zaštite. Titraciju doze vrši
izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti
glikemije.

Svi tipovi dijabetesa

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

otopina za
injekcije

100 i.j./ml

100 i.j./ml

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

Rp/
spec A

Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski
preparati na osnovu mišljenja endokrinologa
ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zastite na osnovu otpusnog
pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze
vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti
glikemije.
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LEVEMIR

105 A10AE05 inzulin detemir

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

TOUJEO

104 A10AE04 inzulin glargin

Novo Nordisk

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis
100 i.j./ml

300 i.j./ml

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BB01
A10BB01
A10BB01
A10BB01
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12

metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
glibenklamid
glibenklamid
glibenklamid
glibenklamid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid

GLUCONORM
AGLIKEM
FORDEX
AGLIKEM
SIOFOR 500
GLUCONORM
GLIFOR
GLUFORMIN
GLUCONORM
FORDEX
SOPHAMET
METFORMIN
GLUFORMIN
SIOFOR 850
GLUCONORM
GLIBEDAL
GLIBEDAL
DIABOS
MANINIL 5
DIAMELL
TRICAL
AMARYL
MEGLIMID

Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Berlin-Chemie
Zada Pharm.
Bilim
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.
SOPHARMA AD
Replek Farm
Pliva d.o.o
Berlin-Chemie
Zada Pharm.
Alkaloid AD
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Berlin-Chemie
Zada Pharm.
Berlin-Chemie
Sanofi-Aventis
Krka d.d.

5 injektora sa
3 ml otopine

3 pena po 1,5
ml otopine

5 patrona po
3 ml

114,05

101,55

102,75

Rp/
spec A

500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5m
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg

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

120 tableta

30 tableta

1,95
1,95
3,95
3,95
3,95
3,95
10,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
6,00
6,00
2,05
2,05
2,05
8,20
3,85
3,85
3,85
3,85
Rp

Rp

Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev
Diabetes mellitusa tip 1.

1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev
Diabets mellitusa tip 1.
2. Predijabetes.
3. Policistični ovarijalni sindrom

1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni
diabetes.
2. Diabetes melltus tip 2 i drugi oblici
diabetesa.

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
nezadovoljavajudom kontrolom diabetesa na
terapiji humanim inzulinima u toku
posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% i pored
adekvatne korekcije doziranja insulina i
pridržavanja preporuka za ishranu i
smanjenje tjelesne težine u navedenom
periodu od 9 meseci, na osnovu
specijalističkog nalaza endokrinologa ili
interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zaštite.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

30 tableta

30 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

100 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI

Rp Spec A Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.

LANTUS

103 A10AE04 inzulin glargin
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VIPIDIA

VIPIDIA

TRAJENTA

VICTOZA

LYXUMIA

LYXUMIA

KALCIUM KARBONAT Alkaloid AD

KALIJ KLORID

SIN 4

ACENOKUMAROL

150 A10BH04 alogliptin

151 A10BH04 alogliptin

152 A10BH05 linagliptin

153 A10BX07 liraglutid

154 A10BX10 liksisenatid

155 A10BX10 liksisenatid

156 A12AA04 kalcijum karbonat

157 A12BA01 kalijum hlorid

158 B01AA07 acenokumarol

159 B01AA07 acenokumarol

Jaka 80 AD
Replek Farm

2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
4 mg
4 mg
4 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

30 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

30 tableta

79,55

64,60

64,60

43,30

78,40

3,85
3,85
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
8,65
8,65
8,65

Rp/
spec

Rp

20 tableta

50 tableta

3,90

3,10

Rp

tablete

tablete

4 mg

4 mg

20 tableta

20 tableta

3,80

3,80

Rp/
spec

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE
B01 - ANTITROMBOTICI

tablete za oralnu
500 mg
otopinu

2 napunjena pena
po 3 ml otopine
157,95

Rp/
spec

2 napunjena pena
po 3 ml otopine
157,95

2 pena sa uloškom
po 3 ml otopine
208,15

A12 - MINERALI

20 mcg

otopina za
injekcije

1000 mg

10 + 20 mcg

otopina za
injekcije

tablete

6 mg/ml

otopina za
injekcije

A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUDI INZULINE

5 mg

25 mg

film tablete
film tablete

12,5 mg

50 mg

film tablete

film tablete

100 mg

1 mg

tablete

film tablete

1 mg

tablete

Diabetes mellitus tip 2

Diabetes mellitus tip 2

Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev
Diabetes mellitusa tip 1.

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili
nekim drugim antidijabetikom, samo na
osnovu mišljenja subspecijaliste
endokrinologa na osnovu otpusnog pisma
nakon hospitalizacije po sljededim
kriterijima: 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 sljededim
kriterijima: BMI > 40; i HbA1c >7%.
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JGL

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

Novo Nordisk

Boehringer Ing

Takeda

Takeda

Novartis

MSD

Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
Berlin-Chemie
Sanofi-Aventis
Krka d.d.
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o
Krka d.d.
Zada Pharm.
Berlin-Chemie
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o
Sanofi-Aventis
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Lek Ljubljana

GALVUS

GLIMEPIRID Stada
MELPAMID 1 mg
TRICAL
AMARYL
MEGLIMID
DIAMELL
MELPAMID 2 mg
GLIMEPIRID Stada
BETAGLID
MEGLIMID
DIAMELL
TRICAL
MELPAMID 3 mg
GLIMEPIRID Stada
BETAGLID
AMARYL
DIAMELL
GLIMEPIRID Stada
DIBIGLIM

149 A10BH02 vildagliptin

glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid

JANUVIA

A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12

148 A10BH01 sitagliptin

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
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PIGREL

RESPEKT

ZYLLT

CLOPIDOGREL Actavis Actavis

PLAVIX

ATTERA

ANGICLOD

CLODIL

SYNETRA

FLUXX

163 B01AC04 klopidogrel

164 B01AC04 klopidogrel

165 B01AC04 klopidogrel

166 B01AC04 klopidogrel

167 B01AC04 klopidogrel

168 B01AC04 klopidogrel

169 B01AC04 klopidogrel

170 B01AC04 klopidogrel

171 B01AC04 klopidogrel

172 B01AC04 klopidogrel

FERRUM LEK 50
mg/5ml

REFERUM

178 B03AB05 dekstriferon

179 B03AB05 dekstriferon

FOLACIN

FOLIK

LANIBOS

DILACOR

ARITMON

182 B03BB01 folna kiselina

183 B03BB01 folna kiselina

184 C01AA05 digoksin

185 C01AA05 digoksin

186 C01BC03 propafenon

189 C01BC03 propafenon

188 C01BC03 propafenon

187 C01BC03 propafenon

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

4 mg

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

20 tableta

23,30

23,30

23,30

23,30

23,30

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

3,80
Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja ljekara
zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju
stenta, na nivou bolničke zdravstvene
zaštite. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi
1. Žičani stent ili stent obložen lijekom
na osnovu mišljenja interniste ili
do 6 mjeseci.
neurologa na nivou bolničke zdravstvene
Rp/
2. Akutni infarkt miokarda i akutni
zaštite nakon hospitalizacije, u trajanju do
spec B
ishemijski ICV do 6 mjeseci .
6 mjeseci u dozi 75 mg dnevno.

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Actavis

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

JGL

Replek Farm

Alkaloid AD

Replek Farm

5 mg

5 mg

5 mg
20 tableta

20 tableta

20 tableta

150 ml

100 ml

100 ml

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 kapsula

2,50

2,50

2,50

5,85

4,80

4,80

7,00

7,00

7,00

4,40

Rp

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

0,25 mg

0,25 mg

50 tableta

40 tableta

40 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

8,75

7,00

7,00

5,25

1,15

1,15

C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE

Rp/
spec

Rp

C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

tablete

tablete

tablete

40 mg/15 ml

50 mg/5 ml

50 mg/5 ml

100 mg

100 mg

100 mg

350 mg

B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE

oralna otopina

sirup

sirup

tablete za
žvakanje
tablete za
žvakanje
tablete za
žvakanje

kapsule

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
interniste ili kardiologa.

Ventrikularne i supraventikularne

Samo za djecu, trudnice i dojilje te osobe
sa poremedenim aktom gutanja sto je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

PROPAFENON
FARMAVITA
PROPAFENON
ALKALOID
PROPAFEN

FOLNA KISELINA

181 B03BB01 folna kiselina

LEGOFER

Lek Ljubljana

REFERUM

177 B03AB05 dekstriferon

feri
proteinsukcinilat

Replek Farm

FERZADA

176 B03AB05 dekstriferon

Zada Pharm.

FERRUM LEK 100 mg Lek Ljubljana

175 B03AB05 dekstriferon

Alkaloid AD

HEFEROL

180 B03AB09

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

film tablete
75 mg
30 tableta
CARDOGREL
Lek Ljubljana
23,30
Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, 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 doktrinarnom pristupu zahtijeva ovaj lijek, novi doktrinarni pristup poništava prethodni.

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Amsal

Sanofi-Aventis

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

JGL

Bilim

174 B03AA02 fero fumarat

Rp Spec B

173 B01AC04 klopidogrel

DILOXOL

162 B01AC04 klopidogrel

Kwizda

CLOPIX

161 B01AC04 klopidogrel

Novartis

SINTROM

160 B01AA07 acenokumarol
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NITROGLICERIN Jaka

203 C01DA02 gliceriltrinitrat

Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD

DOXAT

DOXAT

TONOCARDIN

KAMIREN

ALFADOX

HIDROHLOROTIAZID
Alkaloid

223 C02CA04 doksazosin

224 C02CA04 doksazosin

225 C02CA04 doksazosin

226 C02CA04 doksazosin

227 C02CA04 doksazosin

228 C03AA03 hidrohlorotiazid

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

300 mg
300 mg
200 mg
200 mg
200 mg
200 mg

film tablete
film tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

tablete

tablete

tablete

25 mg

4 mg

4 mg

4 mg

4 mg

tablete

2 mg

tablete

2 mg

tablete

tablete

tablete

kapsule retard

kapsule retard

kapsule retard

retard tablete

retard tablete

retard tablete

tablete

tablete

retard tablete

tablete

retard tablete

tablete

tablete

tablete

2 mg

20 mg

tablete

20 mg

tablete

20 tableta

C03 - DIURETICI

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

40 lingvaleta

100 lingvaleta

200 doza

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

3,70

5,95

10,25

15,20

8,75
8,75
10,50
16,40
16,40
19,65
7,60
15,20
15,20
15,20

1,95

8,25

8,25

8,25

8,25

2,30

2,30

2,30

2,90
2,90
20 mg
30 tableta
2,90
20 mg
20 tableta
1,95
20 mg
60 tableta
5,85
40 mg
20 tableta
3,00
40 mg
30 tableta
5,35
40 mg
30 tableta
4,45
40 mg
30 tableta
5,35
40 mg
30 tableta
4,45
40 mg
60 tableta
8,95
40 mg
50 tableta
8,95
40 mg
50 tableta
8,95
60 mg
30 tableta
9,90
40 mg
50 kapsula
8,95
40 mg
50 kapsula
8,95
60 mg
50 kapsula
16,50
C02 - ANTIHIPERTENZIVI

0,5 mg

0,5 mg

tablete

lingvalete

lingvalete

0,4 mg

300 mg

film tablete

sprej

150 mg

film tablete

200 mg

150 mg

film tablete

tablete

150 mg

film tablete

Rp

Rp/
spec

Rp

Rp

Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

1. Hipertenzija
2. Benigna hiperplazija prostate

Poremedaji srčanog ritma

Ventrikularne i supraventikularne
aritmije i tahikardije

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.

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
interniste ili kardiologa.
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Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

ALFADOX

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
PRO.MED
JGL
JGL
JGL
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
PRO.MED
JGL
Bosnalijek d.d.
Farmal d.d.
Zada Pharm.
BGP Products
Hemofarm d.o.o
BGP Products

222 C02CA04 doksazosin

izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN

KAMIREN

C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14

Jaka 80 AD

GSK

G.Pohl Boskamp

Farmavita d.o.o.

BGP Products
PRO.MED
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
BGP Products
Zada Pharm.
Sanofi-aventis
Krka d.d.
Zada Pharm.
Actavis

221 C02CA04 doksazosin

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

ANGINAL
MONIZOL
MONOSAN
ISOSORBIDE MN
Jadran
ISOSORBIDE
MN
Jadran
ISOSORBIDE
MN
Jadran
NITRAX
MONIZOL
ANGINAL
MONOSAN
ISOSORBIDE MN
Jadran
ANGINAL
CARDOX
NITRAX
OLICARD Retard
MONIZOL retard
OLICARD Retard

ANGISED

200 C01BD01 amiodaron

202 C01DA02 gliceriltrinitrat

propafenon
propafenon
propafenon
propafenon
propafenon
propafenon
amiodaron
amiodaron
amiodaron
amiodaron

201 C01DA02 gliceriltrinitrat

C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BD01
C01BD01
C01BD01
C01BD01

RYTMONORM
PROPANORM
ARITMON
PROPAFEN
RYTMONORM
ARITMON
CORDARONE
AMIOKORDIN
ZADARON
AMIODARON
AMIODARON
FARMAVITA
NITROLINGUAL sprej

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
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Hemofarm d.o.o tablete

HEMOPRES

C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol

ATENOLOL
ATENOLOL ALKALOID
ORMIDOL
AMINOL
ATENOLOL Pliva
ORMIDOL
BISOCOR
BLOCOR
SOBYCOR
TENSEC
BYOL
BIPRESSO
BISOCOR
BISOCOR
BISOCOR
BISOCOR
BISOCOR
BLOCOR
CARDIOPROL
BYOL
BIPRESSO
TENSEC
SOBYCOR

Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Kern Pharma
Zada Pharm.
Kern Pharma
Zada Pharm.
Kern Pharma

TOREM
DIUVER
TOMID
TOREM
DIUVER
TOMID
ALDACTONE
SPILAK
ALDACTONE
SPILAK
ALDACTONE

C03CA04
C03CA04
C03CA04
C03CA04
C03CA04
C03CA04
C03DA01
C03DA01
C03DA01
C03DA01
C03DA01

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton
246 C03EA01 hidrohlortiazid,
amilorid

EDEMID FORTE

Actavis
Alkaloid AD
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Kwizda
Zada Pharm.
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Lek Ljubljana
Alkaloid AD
Kwizda
Kwizda
Kwizda
Kwizda
Kwizda
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Lek Ljubljana
Alkaloid AD
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.

Lek Ljubljana

20 dražeja

4,90

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

14,15

14,15

1,15
1,40
2,35

2,90

Rp

Rp

Rp/
spec

Rp

Rp

100 mg
100 mg
100 mg
50 mg
50 mg
50 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

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

30 tableta

30 tableta

30 tableta

1,55
1,65
3,10
1,55
2,35
2,35
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
5,35
13,35
16,00
4,20
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
Rp/
spec

Rp

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste, specijaliste
porodične medicine ili ljekara drugih
specijalnosti.

Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa
bolničkog nivoa.
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20 tableta

60 tableta

50 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

28 tableta

15 tableta

14 tableta

C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA

40 tableta

30 dražeja

tablete, dražeje 100 mg
50 mg + 5 mg

20 dražeja

30 tableta

20 tableta

tablete, dražeje 50 mg

5 mg

tablete
30 dražeja

5 mg

tablete

10 tableta

30 tableta

tablete, dražeje 50 mg

5 mg

tablete

20 dražeja

10 mg

tablete

20 tableta

10 tableta

tablete, dražeje 25 mg

10 mg

20 tableta

20 tableta

20 tableta

12 tableta

10 tableta

30 tableta

tablete, dražeje 25 mg

10 mg

tablete

500 mg

500 mg

tablete

tablete

tablete

40 mg

tablete

234 C03CA01 furosemid

Farmavita d.o.o.

40 mg

FURSEMID forte

40 mg

tablete

25 mg

tablete

233 C03CA01 furosemid

Bosnalijek d.d.
Lek Ljubljana
Farmavita d.o.o.

LODIX
EDEMID
FURSEMID

tablete

230 C03CA01 furosemid
231 C03CA01 furosemid
232 C03CA01 furosemid

Farmavita d.o.o.

MONOZID 25

229 C03AA03 hidrohlorotiazid
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C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01

301
302
303
304
305
306

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin

bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol

309
310
311
312
313

C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin

308 C08CA01 amlodipin

VAZOTAL
AMLOPIN 10 mg
VAZOTAL
VILPIN
LOPRESS
TENOX
AMLODIPIN
FARMAVITA
AMLODIPIN
ALKALOID
AMLODIL
AMLOPIN 10 mg
NORVASC
AMLOPIN 5 mg
VAZOTAL

BISOCOR
BIPROL
BISOPROLOL PharmaS
MILENOL
CORYOL
CORONIS
CADIL
DILATREND
CARVETREND
KARVEDILOL REPLEK
VEDICOR
CARVELOL
CADIL
CORONIS
CORYOL
MILENOL
DILATREND
CARVETREND
CARVELOL
VEDICOR
CARVETREND
CARVELOL
CARVETREND
DILATREND
CADIL
CORONIS
CORYOL
MILENOL
VEDICOR
CARVELOL
KARVEDILOL REPLEK
FARM
5 mg
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
12,5 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
3,125 mg
3,125 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg

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

10 mg
10 mg
10 mg

tablete
tablete
tablete

Bosnalijek d.d.
Lek Ljubljana
PFIZER
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o

10 mg
10 mg
10 mg
5 mg
5 mg

tablete
tablete
tablete
tablete

10 mg

tablete

tablete

10 mg

tablete

Alkaloid AD

10 mg

tablete

10 mg

10 mg

tablete

tablete

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

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

50 tableta

10,50
6,30
6,30
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,80
6,80
6,80
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,90
8,90
3,90
4,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,60
5,60
5,60

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

5,85
5,85
5,85
2,55
2,55

5,85

5,85

3,50
3,50
5,85
5,85
5,85
5,85

C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA

5 mg

tablete

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o.
Zada Pharm.
Krka d.d.

Kwizda
Farmal d.d.
PharmaS
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Bilim
Farmal d.d.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Replek Farm
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Farmal d.d.
Bilim
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Zada Pharm.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Farmal d.d.
Bilim
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Replek Farm

Rp

Rp/
spec

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste, specijaliste porodične
medicine ili ljekara drugih specijalnosti.
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307 C08CA01 amlodipin

C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

porodične medicine ili ljekara drugih
specijalnosti.
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C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin

C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02

enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril

336 C08DA01 verapamil

335 C08DA01 verapamil

334 C08DA01 verapamil

ENALAPRIL LEK
PRILENAP
KADRIL
RENAPRIL
ENAP
KONVERIL
BERLIPRIL 10
ENAP
ENAZIL 10 mg
ANGIOTEC
PRILENAP
PRILENAP
ENALAPRIL LEK
RENAPRIL
ENAP

LERKANIDIPIN Actavis Actavis

330 C08CA13 lerkanidipin

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

LERCANIDIPIN LEK

329 C08CA13 lerkanidipin

CORNELIN
LERCANIDIPIN LEK
ISOPTIN
VERAPAMIL
ALKALOID
VERAPAMIL
VERAPAMIL Replek
Farm

CORNELIN

328 C08CA13 lerkanidipin

331 C08CA13 lerkanidipin
332 C08CA13 lerkanidipin
333 C08DA01 verapamil

LERCANIL 10

327 C08CA13 lerkanidipin

5 mg
5 mg

tablete
tablete

4 mg

film tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Replek Farm
Krka d.d.
Nobel
Berlin-Chemie
Krka d.d.
Pliva d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o
Hemofarm d.o.o
Lek Ljubljana
Replek Farm
Krka d.d.

Replek Farm

20 tableta

120 mg

80 mg

80 mg
50 tableta

50 tableta

30 tableta

30 film tableta

80 mg

28 tableta

20 mg

30 film tableta

30 film tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

20 mg

10 mg

10 mg

3,85

3,85

3,85
3,85
3,85
3,85

3,05

3,05

1,85

8,25
8,85
4,05

8,00

8,00

7,45

7,45

7,45

8,75

3,85
3,85
30 tableta
3,85
20 kapsula
2,55
28 film tableta 8,20
30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

Rp

Rp

10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
4,00
4,00
4,00
4,00

Rp

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

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

film tablete

Hemofarm d.o.o film tablete

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o tablete
film tablete
Lek Ljubljana
film tablete
Pliva d.o.o.

Lek Ljubljana

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

kapsule
4 mg

5 mg

tablete

tablete

5 mg

film tablete

5 mg

tablete

5 mg

tablete

tablete

5 mg

5 mg

tablete

tablete

5 mg

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Berlin-Chemie

Farmavita d.o.o.

PINOX

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Lek Ljubljana
Bosnalijek d.d.
GSK

326 C08CA13 lerkanidipin

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
lacidipin

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o
PFIZER
Krka d.d.
Zada Pharm.

MONOPIN

C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA09

VAZOTAL
NORVASC
TENOX
LOPRESS
AMLODIPIN
FARMAVITA
AMLODIPIN
ALKALOID
VILPIN
AMLODIL
AMLOPIN 5 mg
AMLODIL
LACIPIL

325 C08CA09 lacidipin

320
321
322
323
324

319 C08CA01 amlodipin

318 C08CA01 amlodipin

314
315
316
317

Rp
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VITOPRIL

LIZINOPRIL Farmal

HYPERIL

LOPRIL
OPTIMON
DAPRIL
SKOPRYL
DAPRIL
LOPRIL
LIZINOPRIL Replek
LIZINOPRIL Farmal
IRUMED
VITOPRIL
LOPRIL
HYPERIL
OPTIMON
LOPRIL
LIZINOPRIL Replek
SKOPRYL
LIZINOPRIL Farmal
IRUMED
LOPRIL
HYPERIL
VITOPRIL
DAPRIL
OPTIMON

372 C09AA03 lizinopril

373 C09AA03 lizinopril

374 C09AA03 lizinopril

375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril

IRUMED

371 C09AA03 lizinopril

C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03

LIZINOPRIL Replek

KADRIL
BERLIPRIL 20
ENAP
PRILENAP
ENAZIL 20 mg
ANGIOTEC
RENAPRIL
KADRIL
PRILENAP
ENAP
KONVERIL
ENAZIL 5 mg
ENAP
ANGIOTEC
PRILENAP
BERLIPRIL 5
SKOPRYL

370 C09AA03 lizinopril

enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
lizinopril

LOPRIL

C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA03

369 C09AA03 lizinopril

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
10 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

tablete

tablete

Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
PRO.MED
Alkaloid AD
PRO.MED
Bosnalijek d.d.
Replek Farm
Farmal d.d.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Zada Pharm.
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Replek Farm
Alkaloid AD
Farmal d.d.
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o.
PRO.MED
Pliva d.o.o

Zada Pharm.

Farmal d.d.
10 mg
10 mg
10 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

10 mg

10 mg

tablete

tablete

tablete

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

20 mg

tablete

tablete

20 mg

tablete

Hemofarm d.o.o. tablete

Farmavita d.o.o.

Replek Farm

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.
Berlin-Chemie
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Replek Farm
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Nobel
Pliva d.o.o.
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o
Berlin-Chemie
Alkaloid AD

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

4,70
4,70
4,70
5,25
5,25
5,25
5,25
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
2,50
2,50
2,50
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

4,70

4,70

4,70

4,70

3,15

3,15

4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,15

Rp

Rp
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20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 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

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta
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PIRAMIL
AMPRIL
TRITACE
APOCOR
PRILINDA
ENOX
RAPRIL
TENPRIL
MONOPRIL
MONOPRIL

419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

PharmaS d.o.o.

BGP Products
PharmaS d.o.o.

TRANDOLAPRIL
PharmaS

DOLAP

GOPTEN

TRANDOLAPRIL
PharmaS

DOLAP

PRILENAP HL

PRILENAP HL

431 C09AA10 trandolapril

432 C09AA10 trandolapril

433 C09AA10 trandolapril

434 C09AA10 trandolapril

435 C09AA10 trandolapril

436 C09BA02 enalapril, HCT

437 C09BA02 enalapril, HCT

10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg

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
10 mg
20 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

Hemofarm d.o.o tablete

10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg

2 mg

2 mg

2 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

5 mg

tablete

kapsule

5 mg

5 mg

2,5 mg

tablete

tablete

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Zada Pharm.

1,25 mg

tablete

2,5 mg

1,25 mg

tablete

tablete

1,25 mg

tablete

30 tableta

20 tableta

30 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

60 kapsula

56 kapsula

50 kapsula

30 kapsula

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

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

6,05

4,05

11,10

10,35

10,35

11,35

10,60

9,50

5,70

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,95
6,95
6,95
7,60
10,20

6,50

4,50

4,50

2,85
2,85
3,05
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,85
8,85
8,85
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,50

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili
tredem izboru, nakon dokumentovanog
tretmana sa maksimalnim dozama drugih
ACE inhibitora, u slučaju neregulisane
hipertenzije.
Kod pacijenata sa bubrežnim oboljenjima
lijek se može uvesti i kao prvi izbor, po
preporuci ljekara sa odjeljenja za
nefrologiju.
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Zada Pharm.

BGP Products

GOPTEN

430 C09AA10 trandolapril

Zada Pharm.

DOLAP

Lek Ljubljana
Krka d.d.
SANOFI-AVENTIS
Kwizda
Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Amsal
Bosnalijek d.d.
PharmaSwiss
PharmaSwiss

Farmal d.d.

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Krka d.d.
SANOFI-AVENTIS
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Farmal d.d.
Kwizda
Krka d.d.
SANOFI-AVENTIS
Amsal
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.
Krka d.d.
Kwizda
SANOFI-AVENTIS
Farmal d.d.
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Amsal

429 C09AA10 trandolapril

ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
fosinopril
fosinopril

RAMIPRIL Farmal

418 C09AA05 ramipril

C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA09
C09AA09

TENPRIL

AMPRIL
TRITACE
ENOX
PRILINDA
RAMIPRIL Farmal
APOCOR
AMPRIL
TRITACE
RAPRIL
ENOX
TENPRIL
AMPRIL
APOCOR
TRITACE
RAMIPRIL Farmal
PIRAMIL
PRILINDA
RAPRIL

417 C09AA05 ramipril

ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril

ENOX

C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05

416 C09AA05 ramipril

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
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ENAP-HL

ENAP-H

PRILENAP H

KADRIL PLUS

ENAP-H

ENALAPRIL HCT Lek

PRILENAP H

BERLIPRIL PLUS

ENAZIL plus

KONVERIL plus

KADRIL PLUS

ENAP-HL 20

ENAP-HL 20

ENALAPRIL HCT Lek

KONVERIL plus

ENAZIL plus

ANGIOTEC plus

LOPRIL H

IRUZID 10

LOPRIL H

LIZINOPRIL H Farmal

HYPERIL Plus

VITOPRIL H

LOPRIL H

SKOPRYL PLUS

OPTIMON HCT

LOPRIL H

IRUZID 20

VITOPRIL H

HYPERIL Plus

LIZINOPRIL H Farmal

LOPRIL H plus

SKOPRYL PLUS

LOPRIL H plus

IRUZID 20/25

HYPERIL Plus

VAL

VALSACOR

DIOVAN

YANIDA

438 C09BA02 enalapril, HCT

439 C09BA02 enalapril, HCT

440 C09BA02 enalapril, HCT

441 C09BA02 enalapril, HCT

442 C09BA02 enalapril, HCT

443 C09BA02 enalapril, HCT

444 C09BA02 enalapril, HCT

445 C09BA02 enalapril, HCT

446 C09BA02 enalapril, HCT

447 C09BA02 enalapril, HCT

448 C09BA02 enalapril, HCT

449 C09BA02 enalapril, HCT

450 C09BA02 enalapril, HCT

451 C09BA02 enalapril, HCT

452 C09BA02 enalapril, HCT

453 C09BA02 enalapril, HCT

454 C09BA02 enalapril, HCT

455 C09BA03 lizinopril,HCT

456 C09BA03 lizinopril,HCT

457 C09BA03 lizinopril,HCT

458 C09BA03 lizinopril,HCT

459 C09BA03 lizinopril,HCT

460 C09BA03 lizinopril,HCT

461 C09BA03 lizinopril,HCT

462 C09BA03 lizinopril,HCT

463 C09BA03 lizinopril,HCT

464 C09BA03 lizinopril,HCT

465 C09BA03 lizinopril,HCT

466 C09BA03 lizinopril,HCT

467 C09BA03 lizinopril,HCT

468 C09BA03 lizinopril,HCT

469 C09BA03 lizinopril,HCT

470 C09BA03 lizinopril,HCT

471 C09BA03 lizinopril,HCT

472 C09BA03 lizinopril,HCT

473 C09BA03 lizinopril,HCT

474 C09CA03 valsartan

475 C09CA03 valsartan

476 C09CA03 valsartan

477 C09CA03 valsartan

Krka 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

Hemofarm d.o.o tablete

Novartis

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

tablete

tablete

tablete

tablete

5,85

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

20 mg + 25 mg 30 tableta

20 mg + 25 mg 30 tableta

20 mg + 25 mg 30 tableta

20 mg + 25 mg 20 tableta

20 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

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

14,95

14,95

14,95

14,95

12,10

12,10

12,10

8,05

8,05

10,40

10,40

10,40

10,40

10,40

10,40

6,95

6,95

7,35

7,35

7,35

7,35

7,35

4,90

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

5,85

5,85

6,05

20 tableta

20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 25 mg

6,05

6,05

6,05

6,05

4,05

4,05

4,05

4,05

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 20 tableta

10 mg + 25 mg 20 tableta

10 mg + 12,5 20 tableta
mg
10 mg + 25 mg 20 tableta

Rp/
spec

Rp

Rp

Rp

Rp

1. Arterijska hipertenzija.
2. Srčana insuficijencija.
3. Stanja poslije infarkata miokarda

Lijek se uvodi isključivo kao zamjena ACE
inhibitorima u slučaju nus- pojava ACE
inhibitora (zbog upornog suhog kašlja, koji
nije simptom neke bolesti respiratornog
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Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Farmal d.d.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o. tablete

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o. tablete

Zada Pharm.

Farmal d.d.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Nobel

Lek Ljubljana

Krka d.d.

Krka d.d.

Zada Pharm.

Nobel

Pliva d.o.o

Berlin-Chemie

Hemofarm d.o.o tablete

Lek Ljubljana

Krka d.d.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.
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HOLLESTA

CHOLIPAM

513 C10AA01 simvastatin

CO-DIOVAN

512 C10AA01 simvastatin

VAL Plus

500 C09DA03 valsartan, HCT

501 C09DA03 valsartan, HCT

CHOLIPAM

VALSACOMBI

499 C09DA03 valsartan, HCT

511 C10AA01 simvastatin

VIVENDAL HCT

498 C09DA03 valsartan, HCT

PROTECTA

VIVENDAL HCT

497 C09DA03 valsartan, HCT

510 C10AA01 simvastatin

VALSAR HCT

496 C09DA03 valsartan, HCT

VASILIP

ATENZIO PLUS

495 C09DA03 valsartan, HCT

509 C10AA01 simvastatin

TENVAL DUO

494 C09DA03 valsartan, HCT

STATEX 10 mg

VALSACOMBI

493 C09DA03 valsartan, HCT

508 C10AA01 simvastatin

YANIDA HL

492 C09DA03 valsartan, HCT

ASTAX

VAL Plus

491 C09DA03 valsartan, HCT

507 C10AA01 simvastatin

CO-DIOVAN

490 C09DA03 valsartan, HCT

CHOLIPAM

TENVAL

489 C09CA03 valsartan

506 C10AA01 simvastatin

ATENZIO

488 C09CA03 valsartan

ATENZIO PLUS

WALZERA

487 C09CA03 valsartan

505 C09DA03 valsartan, HCT

VAL

486 C09CA03 valsartan

TENVAL DUO

VALSACOR

485 C09CA03 valsartan

504 C09DA03 valsartan, HCT

VIVENDAL

484 C09CA03 valsartan

YANIDA H

YANIDA

483 C09CA03 valsartan

VALSAR HCT

DIOVAN

482 C09CA03 valsartan

502 C09DA03 valsartan, HCT

Farmavita d.o.o.

VIVENDAL

481 C09CA03 valsartan

503 C09DA03 valsartan, HCT

Krka d.d.

WALZERA

480 C09CA03 valsartan

Bosnalijek d.d.

479 C09CA03 valsartan

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o tablete

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

tablete

tablete

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

20 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

20 tableta

6,20

6,20

6,20

5,80

5,80

5,80

5,80

4,15

16,25

16,25

16,25

15,15

15,15

15,15

15,15

15,15

18,50

19,80

19,80

19,80

18,50

18,50

18,50

18,50

12,15

12,15

12,15

11,35

11,35

11,35

11,35

11,35

14,95

16,00

16,00

16,00

Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Porodična forma hiperlipidemije.

1. Arterijska hipertenzija.
2. Srčana insuficijencija.
3. Stanja poslije infarkata miokarda

1. Arterijska hipertenzija.
2. Srčana insuficijencija.
3. Stanja poslije infarkata miokarda

specijaliste sa odjeljenja za
endokrinologiju.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja porodičnog ljekara specijaliste ili
ljekara drugih specijalnosti u PZZ,
interniste, kardiologa, endokrinologa ili

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 subspecijaliste kardiologa.

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 subspecijaliste kardiologa.
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Pliva d.o.o.

Farmal d.d.

10 mg

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

C10 - HIPOLIPEMICI

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

tablete
tablete

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

160 + 12,5 mg 28 tableta

160 + 12,5 mg 30 tableta

160 + 12,5 mg 30 tableta

160 + 12,5 mg 30 tableta

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

160 + 12,5 mg 28 tableta

160 + 12,5 mg 28 tableta

tablete

160 + 12,5 mg 28 tableta

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Amsal

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

160 + 12,5 mg 28 tableta

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Novartis

Lek Ljubljana

Lek Ljubljana

Amsal

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Farmavita d.o.o.

Novartis

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Lek Ljubljana

Hemofarm d.o.o tablete

Novartis

Lek Ljubljana

Alkaloid AD

Zada Pharm.

TENVAL

ATENZIO

478 C09CA03 valsartan
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HOLLESTA

CHOLIPAM

519 C10AA01 simvastatin

520 C10AA01 simvastatin

542 D07XC01

541 D07XC01

540 D07CC01

539 D07CC01

Lek Ljubljana

BETHASAL

Bosnalijek d.d.

Lek Ljubljana

Bosnalijek d.d.

BETHAGEN

KUTERID S

Belupo

BELOGENT

MSD

MSD

DIPROGENTA mast

DIPROGENTA krema

Lek Ljubljana

KUTERID G

Belupo

Belupo
Belupo
Bosnalijek d.d.
Belupo
Lek Ljubljana
JGL
Belupo
Belupo
Belupo
JGL

Actavis
Belupo
Nobel

20 mg

tablete

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

9,30

9,30

8,65

8,65

8,65

8,65

8,65

D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Rp

Porodična forma hiperlipidemije.

50 mg/g
50 mg/g
50 mg/g

krema
krema
krema

4,65
4,65
8,65

4,05
Rp

15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g

0,5 mg/g
0,5 mg/g
0,5 mg/1 g
0,5 mg/g
0,5 mg/g
0,5 mg/g
0,5 mg/g
0,5 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

mast
mast
mast
mast
mast
krema
krema
krema

mast

mast

krema

krema

krema

mast

mast

mast

25 g

0,5 mg/g

krema

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

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

30 g

15 g

30 g

25 g

20 g

15 g

15 g

20 g

0,5 mg/g

mast

20 g

4,25

4,25

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

5,75
5,75
3,50
3,50
4,70
4,70
5,50
3,50
5,50
4,70

Rp

Rp

Rp

Rp

D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

10 g

5g

5g

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

mast

D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Pliva d.o.o.

Farmal d.d.

Krka d.d.

MSD

Farmavita d.o.o.
specijaliste sa odjeljenja za
endokrinologiju.
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538 D07CC01

537 D07CC01

536 D07CC01

535 D07CC01

BELOGENT

AFLODERM
AFLODERM
BETHANAT
BELODERM
KUTERID
BETAZON
BELODERM
BELODERM
BELODERM
BETAZON

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

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

D07AB10
D07AB10
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01

ACIKLOVIR
HERPLEX
HERNOVIR

522 D06BB03 aciklovir
523 D06BB03 aciklovir
524 D06BB03 aciklovir

bacitracin, neomicin BIVACYN

STATEX 20 mg

518 C10AA01 simvastatin

521 D06AX

VASILIP

ASTAX

517 C10AA01 simvastatin

LIPEX

515 C10AA01 simvastatin

516 C10AA01 simvastatin

PROTECTA

514 C10AA01 simvastatin

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja porodičnog ljekara specijaliste ili
ljekara drugih specijalnosti u PZZ,
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betametazon,
salicilna kiselina
betametazon,
544 D07XC01
salicilna kiselina
betametazon,
545 D07XC01
salicilna kiselina

Remedica

DUPHASTON

CLOMIFENE
REMEDICA

FLOSIN
BAZETHAM
TAMOSIN
OMNIC 0,4 mg
OMNIC OCAS 0,4 mg
TANYZ
TANYZ ERAS
TAMIDRA
TAMIDRA

549 G03DB01 didrogesteron

550 G03GB02 klomifen

551
552
553
554
555
556
557
558
559

50 mg

10 mg

100 mg

0,4 mg
0,4 mg
0,4 mg
0,4 mg
0,4 mg

kapsule
kapsule
tab.sa prod.osl
kapsule

Pliva d.o.o
Hemofarm d.o.o film tablete

PROSCAR

MOSTRAFIN

FINASTERID
HEMOFARM

AVODART

DUTAPROST

563 G04CB01 finasterid

564 G04CB01 finasterid

565 G04CB02 dutasterid

566 G04CB02 dutasterid

meke kapsule

meke kapsule

film tablete

film tablete

film tablete

0,5 mg

0,5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

0,4 mg

kapsule
film tablete

0,4 mg

kapsule

tbl. sa prod. djel 0,4 mg

0,4 mg

562 G04CB01 finasterid

Alvogen

Rp

20 tableta

3,80

10 tableta

30 tableta

30 kapsula

3,85

15,90

13,30

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

30 kapsula

12,20

30 kapsula

30 kapsula

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 kapsula

30 kapsula

31,60

31,60

13,85

12,50

12,50

12,50

12,50

12,20
12,20
30 tab.sa.prod.osl
12,20
30 kapsula
12,20
30 kapsula
12,20
30 kapsula
12,20
50 kapsula
20,35

30 tab.sa.prod.osl
12,20

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Benigna hiperplazija prostate

Benigna hiperplazija prostate

Benigna hiperplazija prostate

Vaginalna infekcija.

volumen prostate > 30 cm3).

Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu
mišljenja urologa kao tredi izbor, nakon
jedne godine dokazane neuspjele terapije
sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i

PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3).

Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu
mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3
mjeseca dokazane neuspjele terapije
doksazosinom ili tamsulozinom (visina

Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu
mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3
mjeseca dokazane neuspjele terapije
doksazosinom (prisutan rezidualni urin
preko 30 mL).

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.
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GSK

4,35

G03 - SPOLNI HORMONI

0,2 mg

tab.sa prod.osl

EPROSTA
MSD

10
vaginaleta

G02 - OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI

500 mg

kapsule

561 G04CB01 finasterid

Amsal

10,55

18,70

4,25

G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM

tablete

film tablete

kapsula

tablete

vaginalete

FINPROS

Berlin-Chemie
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Astellas
Astellas
Krka d.d.
Krka d.d.
Nobel
Nobel

Besnis Manuf.

Krka d.d.

(0,5 + 30) mg/g 50 ml

(0,5 + 30) mg/g 100 ml

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

G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI

560 G04CB01 finasterid

tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsoluzin

BGP Products

UTROGESTAN

548 G03DA04 progesteron

Lek Ljubljana

ERGOMETRIN Lek

G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02

losion

losion

mast

G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI

547 G02AB03 ergometrin

Belupo

BELOSALIC

Belupo

Belupo

BELOSALIC

MEDAZOL

Belupo

BELOSALIC

546 G01AF01 metronidazol

543 D07XC01
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prašak za oralnu 125 + 31,25
mg/5 ml

prašak za oralnu 250 + 62,5
mg/5 ml

prašak za oralnu 250 + 62,5
suspenziju
mg/5 ml

TYRAQ

LETROX 100

EUTHYROX

TYRAQ

LETROX 50

PTU

ATHYRAZOL

FAVISTAN

DOKSICIKLIN

571 H03AA01 levotiroksin

572 H03AA01 levotiroksin

573 H03AA01 levotiroksin

574 H03AA01 levotiroksin

575 H03BA02 propiltiouracil

576 H03BB02 tiamazol

577 H03BB02 tiamazol

doksiciklin

doksiciklin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin,
PANKLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
PANKLAV forte
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KLAMOKS
klavulanska kiselina

578 J01AA02

579 J01AA02

580 J01CA04

581 J01CA04

582 J01CA04

583 J01CA04

584 J01CA04

585 J01CA04

586 J01CR02

587 J01CR02

588 J01CR02

20 mg

tablete

prašak za oralnu

kapsule

ALMACIN
kapsule

kapsule

Hemofarm d.o.o suspenziju
Bilim

Rp

3,05

4,40

3,15

4,60

4,60

4,60

5,00

5,00

5,00

Rp

Rp

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

100 ml

100 ml

100 ml

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

11,95

11,95

6,65

2,20

2,20

2,20

1,90

2,75

2,75

0,95

0,95

Rp

Rp

Rp

Samo za djecu. Odrasle osobe sa
poremedenim aktom gutanja što je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili
specijaliste sa odjeljenja za
endokrinologiju ili specijaliste nuklearne
medicine.
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Hemofarm d.o.o suspenziju

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o kapsule

Hemofarm d.o.o kapsule

100 ml

5 kapsula

5 kapsula

prašak za oralnu
250 mg/5 ml
suspenziju

100 mg

100 mg

100 ml

AMOKSICILIN
HEMOFARM

AMOXIBOS

20 tableta

30 tableta

20 tableta

100 tableta

100 tableta

100 tableta

100 tableta

100 tableta

100 tableta

250 mg/5 ml

Alkaloid AD

AMOKSICILIN

1,10

Rp

J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU�

Hemofarm d.o.o suspenziju

Pliva d.o.o

10 tableta

1,10

J - ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

10 mg

50 mg

50 mcg

50 mcg

50 mcg

100 mcg

100 mcg

100 mcg

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Hemofarm d.o.o kapsule

Bosnalijek d.d.

JGL

Alkaloid AD

Berlin-Chemie

Pliva d.o.o

Merck

Berlin-Chemie

Pliva d.o.o

Merck

ALMACIN

AMOKSICILIN

HIRAMICIN

EUTHYROX

570 H03AA01 levotiroksin

5 mg

10 tableta

H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE

tablete

569 H03AA01 levotiroksin

Bosnalijek d.d.

0,5 mg

NIZON

tablete

568 H02AB07 prednizon

Krka d.d.

DEXAMETHASON
Krka

567 H02AB02 deksametazon

H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUDI SPOLNE HORMONE
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prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
ml

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

Lek Ljubljana

Pliva d.o.o

Farmal d.d.

Bilim

GSK

Hemofarm d.o.o film tablete

Lek Ljubljana

Bilim

Lek Ljubljana

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o film tablete

Deva A.S.

amoksicilin,
XICLAV 2X
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KLAVOCIN BID
klavulanska kiselina

KLAVAX BID 400/57
amoksicilin,
mg prašak za oralnu
klavulanska kiselina
suspenziju

amoksicilin,
KLAMOKS BID
klavulanska kiselina

amoksicilin,
AUGMENTIN
klavulanska kiselina

amoksicilin,
PANKLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
XICLAV 3X
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KLAMOKS
klavulanska kiselina

amoksicilin,
XICLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
DUOCLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
PANKLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
AMOKLAVIN-BID
klavulanska kiselina

591 J01CR02

592 J01CR02

593 J01CR02

594 J01CR02

595 J01CR02

596 J01CR02

597 J01CR02

598 J01CR02

599 J01CR02

600 J01CR02

601 J01CR02

602 J01CR02

film tablete

875 + 125 mg

500 + 125 mg

500 + 125 mg

500 + 125 mg

500 + 125 mg

500 + 125 mg

10 tableta

20 tableta

15 tableta

15 tableta

15 tableta

10 film tableta

15 tableta

10,70

17,80

13,35

13,35

13,35

8,90

10,00

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

Rp

Samo za djecu. Odrasle osobe sa
poremedenim aktom gutanja što je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.
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film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

250 + 125 mg

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

Hemofarm d.o.o suspenziju

amoksicilin,
PANKLAV 2X
klavulanska kiselina

590 J01CR02

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

Deva A.S.

amoksicilin,
AMOKLAVIN-BID
klavulanska kiselina 400/57 mg FORTE

589 J01CR02
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Farmal d.d.

PharmaS d.o.o.

GSK

Hemofarm d.o.o film tablete

amoksicilin,
KLAVAX BID 1 g
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KlavoPhar
klavulanska kiselina

amoksicilin,
AUGMENTIN
klavulanska kiselina

amoksicilin,
PANKLAV 2X
klavulanska kiselina

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin
sulfametoksazol,
trimetoprim
sulfametoksazol,
trimetoprim
sulfametoksazol,
trimetoprim
sulfametoksazol,
trimetoprim

eritromicin

607 J01CR02

608 J01CR02

609 J01CR02

610 J01CR02

611 J01DB01

612 J01DB01

613 J01DB01

614 J01DB01

615 J01DB01

616 J01DB01

621 J01FA01

620 J01EE01

619 J01EE01

618 J01EE01

ERITROMICIN Belupo Belupo

Bosnalijek d.d.

ROCHE

BACTRIM

Remedica

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

ESBESUL

kapsule

(400 + 80) mg

(400 + 80) mg

(400 + 80) mg

500 mg

500 mg

500 mg

kapsule

250 mg

prašak za oralnu (200 + 40)
suspenziju
mg/5 ml

tablete

tablete

tablete

kapsule

Hemofarm d.o.o kapsule

Bosnalijek d.d.

250 mg

16 kapsula

100 ml

20 tableta

20 tableta

20 tableta

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

100 ml

prašak za oralnu
250 mg/5 ml
suspenziju

Hemofarm d.o.o kapsule

Alkaloid AD

ESBESUL

DEPRIM

CEFALEXIN

CEFALEKSIN

CEPHABOS

CEFALEKSIN

CEFALEXIN

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

10 tableta

100 ml

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

10 tableta

10 tableta

250 mg/5 ml

Hemofarm d.o.o suspenziju

prašak za oralnu

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

875 + 125 mg

875 + 125 mg

4,10

3,20

2,20

2,20

2,20

3,80

3,80

3,80

3,05

3,80

3,80

14,95

14,95

14,95

14,95

14,95

10,70

10,70

10,70

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Samo za djecu. Odrasle osobe sa
poremedenim aktom gutanja što je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.
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617 J01EE01

Pliva d.o.o

amoksicilin,
KLAVOCIN BID
klavulanska kiselina

606 J01CR02

CEFALEKSIN

Bosnalijek d.d.

amoksicilin,
DUOCLAV
klavulanska kiselina

605 J01CR02

film tablete

Lek Ljubljana

amoksicilin,
XICLAV 2X
klavulanska kiselina

604 J01CR02

film tablete

Bilim

amoksicilin,
KLAMOKS BID
klavulanska kiselina

603 J01CR02
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KLACID

FROMILID

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

626 J01FA09

627 J01FA09

628 J01FA09

629 J01FA09

CLARICIDE

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

633 J01FA09

634 J01FA09

635 J01FA09

636 J01FA09

637 J01FA10

638 J01FA10

639 J01FA10

640 J01FA10

641 J01FA10

642 J01FA10

643 J01FA10

644 J01FA10

645 J01FA10

646 J01FA10

647 J01FA10

648 J01FA10

649 J01FA10

650 J01FA10

651 J01FA10

652 J01FA10

653 J01FA10

CITERAL

AZITRO

HEMOMYCIN

SUMAMED

AZIBIOT

AZAX

AZOMICIN

AZOMEX

AZITROMICIN

AZID

SUMAMED S

HEMOMYCIN

SUMAMED 1200

HEMOMYCIN

AZOMEX

SUMAMED FORTE

SUMAMED

HEMOMYCIN

FROMILID UNO

ZYMBAKTAR

KLARITROMICIN

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

Alkaloid AD

Deva A.S.

film tablete

film tablete

250 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

film tablete

500 mg

film tablete

500 mg

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

100 mg/5 ml

100 mg/5 ml

500 mg

500 mg

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

500 mg

500 mg

film tablete

500 mg

film tablete

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

250 mg

500 mg

250 mg

20 tableta

20 tableta

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

Hemofarm d.o.o film tablete

Pliva d.o.o

Krka d.d.

Nobel

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

PharmaS d.o.o.

Zada Pharm.

Pliva d.o.o

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.

Bilim

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

Replek Farm

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

BGP Products

Lek Ljubljana

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o film tablete

BGP Products

Krka d.d.

500 mg

250 mg

10 tableta

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

2 tablete

30 ml

30 ml

20 ml

15 ml

15 ml

20 ml

20 ml

7 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

7 tableta

14 tableta

7,50

4,90

Rp

4,55

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,20

12,10

12,10

8,05

6,05

6,05

5,05

5,05

7,40

14,90

14,90

14,90

14,90

14,90

14,90

14,90

14,90

7,80

7,80

7,40

7,80

Rp

Samo za djecu.
Odrasle osobe sa poremedenim 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, stolica-antigen test.

Ukoliko je lijek propisan na otpusnom
pismu, mora biti upisan nalaz

1. Liječenje infekcija kod osoba
alergičnih na penicilin.
2. Urogenitalne infekcije uzrokovane
Chlamidiama.

pneumonia.
2. Zarazne bolesti crijeva izazvane
uzrocnikom
1. Infekcija Salmonellae,
respiratornogShigella.
trakta
3.izazvane
Infekcijeuzrocnikom
izazvane Mycobacterium
Mycoplasma

Rp

Rp

Rp

1. RTG potvrđena pneumonija
2. Eradikacija Helicobacter pylori
infekcije
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654 J01MA02 ciprofloksacin

MONOCLAR

klaritromicin

632 J01FA09

ERACID

klaritromicin

klaritromicin

630 J01FA09

631 J01FA09

LEKOKLAR

ERACID

ZYMBAKTAR

KLACID SR

klaritromicin

625 J01FA09

Hemofarm d.o.o film tablete

Hemofarm d.o.o film tablete

624 J01FA09

eritromicin

623 J01FA01

ERITROMICIN
HEMOFARM
ERITROMICIN

HEMOFARM
FROMILID

eritromicin

622 J01FA01
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metronidazol

flukonazol

flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol

678 J01XD01

679 J02AC01

680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691

692 J05AB01

HERNOVIR

DIFLUCAN
FLUKONAZOL
FLUCON
FUNZOL
DIFLUCAN
FLUCONAL
KANDIZOL
FLUCONAL
DIFLUCAN
FLUKONAZOL
FUNZOL
FLUCON

FUNZOL

METROZOL

MEDAZOL

CIPRINOL
CIPROZAD
CIFLOX
Ciprofloxacin
CITERAL
MAROCEN
CIPROFLOKSACIN
CIPROMED
CIPROL
CIPROBAY 500
CIPRINOL
CIPROZAD
CIFLOX
CIFLOXINAL
SIPROBEL
CIPROZAD
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
NOFLOX
NOLICIN
NORFLOXACIN Replek
NORACIN

Nobel

PFIZER
Actavis
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
PFIZER
Hemofarm d.o.o
Nobel
Hemofarm d.o.o
PFIZER
Actavis
Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Belupo

Krka d.d.
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Biofarma
Alkaloid AD
Hemofarm d.o.o
Replek Farm
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Bayer
Krka d.d.
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
PRO.MED
Nobel
Zada Pharm.
Biofarma
Biofarma
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Replek Farm
Bosnalijek d.d.
250 mg
250 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
750 mg
400 mg
400 mg
400 mg
400 mg

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

10 tableta

20 tableta

21 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

14 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

4,35

4,25

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
9,85
9,85
9,85
20,85
9,80
9,80
9,80
10,30
Rp

Rp

Rp

150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg

kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

26,60
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
9,35
9,35
9,35
9,35
9,35

26,60

Rp

tablete

200 mg

25 tableta

14,45

Rp

J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

100 mg

100 mg

J02 - ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

500 mg

kapsule

kapsule

tablete

250 mg

250 mg

film tablete

tablete

250 mg

film tablete

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u

Uz predočeni mikorbiološki nalaz.

Ukoliko je lijek propisan na otpusnom
pismu, mora biti upisan nalaz
antibiograma.

trajanju do 7 dana.
2. U pripremi bolesnika za
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
transplantaciju organa.
osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na
3. Prevencija virusnih infekcija kod
nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod
hemato-onkoloških pacijenata u toku
tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste
iil nakon hemoterapije.
sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.

1. Infekcije uzrokovane virusom
Herpes zoster.

Liječenje kandidoza

Liječenje kandidoza i dermatomikoza.

Liječenje urinarnih infekcija uz
antibiogram.

1. Infekcija respiratornog trakta
izazvane uzrocnikom Mycoplasma
pneumonia.
2. Zarazne bolesti crijeva izazvane
uzrocnikom Salmonellae, Shigella.
3. Infekcije izazvane Mycobacterium
tuberculosis.
4. Infekcije urogenitalnog trakta uz
antibiogram.
5. Hronične rane uz antibiogram.
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aciklovir

metronidazol

677 J01XD01

J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01

ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
norfloksacin
norfloksacin
norfloksacin
norfloksacin

J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA06
J01MA06
J01MA06
J01MA06

655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
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IMUPRIN

RAPTEN - K

DIFEN rapid

DICLAC retard 100

DIKLOFENAK FARMAL Farmal d.d.

DIFEN

RAPTEN forte

NAKLOFEN SR

DIFEN

NAKLOFEN

RAPTEN

VOLTAREN

RANTUDIL forte

DEVOXICAM

MELOX fort

OXIMAL

ZELOXIM
MELOKSIKAM
PharmaSfort
MELOX

MELCAM

OXIMAL

OXIMAL

MELOX

698 L04AX01 azatioprin

699 M01AB05 diklofenak

700 M01AB05 diklofenak

701 M01AB05 diklofenak

702 M01AB05 diklofenak

703 M01AB05 diklofenak

704 M01AB05 diklofenak

705 M01AB05 diklofenak

706 M01AB05 diklofenak

707 M01AB05 diklofenak

708 M01AB05 diklofenak

709 M01AB05 diklofenak

710 M01AB11 acemetacin

711 M01AC06 meloksikam

712 M01AC06 meloksikam

713 M01AC06 meloksikam

714 M01AC06 meloksikam

717 M01AC06 meloksikam

718 M01AC06 meloksikam

719 M01AC06 meloksikam

720 M01AC06 meloksikam

716 M01AC06 meloksikam

film tablete R

film tablete R

film tablete R

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete R

Nobel

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Nobel

PharmaS

Bilim

Farmavita d.o.o.

Nobel

Deva A.S.

MEDA

Pliva d.o.o

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

čepidi

Hemofarm d.o.o film tablete

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

33,35

23,80

14,45
Rp

50 mg

50 mg

25 mg

100 tableta

100 tableta

50 kapsula

34,60

34,60

68,50

L04 - IMUNOSUPRESIVI

Rp/
spec

7,5 mg

7,5 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

60 mg

12,5 mg

50 mg

50 mg

50 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

10 tableta

10 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

20 kapsula

10 čepida

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

2,70

2,70

11,65

11,65

11,65

7,75

3,90

3,90

3,90

3,90

7,00

7,60

1,40

1,40

1,40

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

0,70

0,70

Rp/
Spec

Rp

Rp

M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI

Hemofarm d.o.o film tablete R

Bosnalijek d.d.

Lek Ljubljana

Bosnalijek d.d.

35 tableta

25 tableta

25 tableta

1. Za pacijente nakon transplantacije
Za indikacije pod 1. i 2. lijek se uvodi u
organa.
terapiju na osnovu mišljenja nadležnog
2. Za pacijente sa autoimunim
specijaliste na nivou bolničke zdravstvene
bolestima, uključujudi Chronovu bolest
zaštite.
i ulcerozni kolitis.

sa odjeljenja za reumatologiju.

Ako je lijek prethodno uveden pod drugim
indikacijama, lijek je potrebno isključiti
ukoliko indikacije nisu u skladu sa
Simptomatski tretman reumatoidnog
trenutno preporučenim.
artritisa.
Lijek se uvodi samo uz preporuku

M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIDNI SISTEM

film tablete

film tablete

Hemofarm d.o.o film tablete

Remedica

400 mg

400 mg

200 mg

L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

meke kapsule

tablete

tablete

tablete
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715 M01AC06 meloksikam

IMURAN

697 L04AX01 azatioprin

Excella

Novartis

696 L04AD01 ciklosporin

Nobel

SANDIMMUN
NEORAL

aciklovir

695 J05AB01

HERNOVIR

Actavis

Belupo

aciklovir

694 J05AB01

ACIKLOVIR

HERPLEX

aciklovir

693 J05AB01

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
trajanju do 7 dana.
2. U pripremi bolesnika za
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
transplantaciju organa.
osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na
3. Prevencija virusnih infekcija kod
nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod
hemato-onkoloških pacijenata u toku
tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste
iil nakon hemoterapije.
sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.
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OXIMAL

MELOX

MELCAM

DALSY

IBUPROFEN

BEFRON

725 M01AC06 meloksikam

726 M01AC06 meloksikam

727 M01AC06 meloksikam

728 M01AE01 ibuprofen

729 M01AE01 ibuprofen

730 M01AE01 ibuprofen

M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01

ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen

Bosnalijek d.d.
Lek Ljubljana
Lek Ljubljana

Farmavita d.o.o.

Farmal d.d.

Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Farmal d.d.
Farmavita d.o.o.
Replek Farm

Nobel

Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
MSD
Lek Ljubljana
PharmaS d.o.o.
Alvogen

743 M05BA04 alendronska kiselina DRONAT

744 M05BA04 alendronska kiselina ALENDOR 70

745 M05BA04 alendronska kiselina FOSAMAX T

746 M05BA06 ibandronska kiselina IBANDRONAT Lek

747 M05BA06 ibandronska kiselina IBANDRONAT

748 M05BA06 ibandronska kiselina ALVODRONIC

ALOPURINOL 100 mg
Belupo
tablete

IBUPROFEN
FARMAVITA
KETOBOS
KETONAL
KETONAL

oralna otopina

tablete

tablete

tablete

tablete

400 mg
400 mg
400 mg

film tablete
film tablete
film tablete

100 mg

čepidi

2,60
3,25
12 supozitorija 3,45
25 kapsula

20 kapsula

4,50

4,50

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

3,20

3,20

3,20

8,15

8,15

8,15

8,15

5,45

2,70

2,70

100 mg

100 tableta

9,80
Rp

Rp

Rp

Rp

tablete

tablete

tablete

150 mg

150 mg

150 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

1 tableta

1 tableta

1 tableta

4 tablete

4 tablete

4 tablete

4 tablete

20,75

20,75

20,75

18,70

18,70

18,70

18,70

Rp/
spec

Rp/
spec

1. Osteoporoza.
2. Hiperparatireoidizam.

Liječenje gihta

Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kod
bolesnika sa DXA vrijednostima T skora 2,5 SD i niže na kuku i/ili kičmi ili kada su
prisutne osteoporotične frakture. Dužina
terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni
izabranog ljekara uz oprez na
gastrointestinalne komplikacije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
osnovu mišljenja subspecijaliste
endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja
za endokrinologiju, koji određuje dužinu
trajanja terapije.

Samo za djecu. Odrasle osobe sa
poremedenim aktom gutanja sto je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.
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tablete

tablete

tablete

tablete

M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU

tablete

50 mg

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

100 ml

100 ml

100 ml

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA

50 mg

kapsule

600 mg

kapsule

film tablete

600 mg

400 mg

film tablete

400 mg

film tablete

100 mg/5 ml

film tablete

oralna otopina

100 mg/5 ml

100 mg/5 ml

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

tablete
tablete

7,5 mg

tablete

Hemofarm d.o.o oralna otopina

BGP Products

Zada Pharm.

Nobel

Farmavita d.o.o.

Lek Ljubljanja

PharmaS

Lek Ljubljanja

Deva A.S.

742 M05BA04 alendronska kiselina PROMASS

741 M04AA01 alopurinol

738 M01AE03 ketoprofen
739 M01AE03 ketoprofen
740 M01AE03 ketoprofen

737 M01AE01 ibuprofen

736 M01AE01 ibuprofen

731
732
733
734
735

724 M01AC06 meloksikam

DAFEN
IBUPROFEN
IBUPROFEN Farmal
IBUPROFEN
FARMAVITA Replek
IBUPROFEN
Farm
IBUPROFEN
Farmal

MELOXICAM Lek
MELOKSIKAM
PharmaS
MELOXICAM
Lek

722 M01AC06 meloksikam

723 M01AC06 meloksikam

DEVOXICAM

721 M01AC06 meloksikam

Rp/
Spec

Ako je lijek prethodno uveden pod drugim
indikacijama, lijek je potrebno isključiti
ukoliko indikacije nisu u skladu sa
Simptomatski tretman reumatoidnog
trenutno preporučenim.
artritisa.
Lijek se uvodi samo uz preporuku
subspecijaliste reumatologa ili specijaliste
sa odjeljenja za reumatologiju.
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TRAMADOL ALKAL

TRAMADOL Jaka

BOLDOL

754 N02AX02 tramadol

755 N02AX02 tramadol

756 N02AX02 tramadol

TEGRETOL CR

KARBAPIN

766 N03AA02 fenobarbiton

767 N03AF01 karbamazepin

768 N03AF01 karbamazepin

TRILEPTAL

PHENOBARBITON

765 N03AA02 fenobarbiton
tablete

film tablete

tablete

Novartis
tablete
Bosnalijek d.d.

300 mg

tablete

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20,75

20,75

7,70

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

100 mg

100 mg

50 tableta

300 mg

200 mg

spec

23,40
Rp/

23,40

5,85

17,15

3,85

1,30

50 tableta

50 tableta

30 tableta

30 tableta

10 tableta

N03 - ANTIEPILEPTICI

5,40

5,40

5,40

2,70

8,15

8,15

8,15

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

4,00

37,5 + 325 mg 20 tableta

37,5 + 325 mg 20 tableta

37,5 + 325 mg 20 tableta

37,5 + 325 mg 10 tableta

37,5 + 325 mg 30 tableta

37,5 + 325 mg 30 tableta

37,5 + 325 mg 30 tableta

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

10 ml

N02 - ANALGETICI
100 mg/ml

tablete prod.osl 400 mg

Hemofarm d.o.o tablete

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o tablete

Pliva d.o.o

PHENOBARBITON
Pliva

Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.

ZOTRAMID

tablete

Krka d.d.

DORETA

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Farmavita d.o.o.

1 tableta

1 tableta

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp

Rp/ spc

Rp/
spec

1. Epilepsija.
2. Neuropatska bol

Epilepsija

Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje na
osnovu mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po
preporuci specijaliste.

specijaliste odjeljenja neuropedijatrije,
kao druga terapijska linija.

Po preporuci
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/

Po preporuci
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ljekara specijaliste.

Epilepsija

Prekid i prevencija napada migrene

Simptomatsko liječenje umjerene do
jake boli

Liječenje umjerene do jake boli

terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni
izabranog ljekara uz oprez na
gastrointestinalne komplikacije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
osnovu mišljenja subspecijaliste
endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja
za endokrinologiju, koji određuje dužinu
trajanja terapije.
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769 N03AF02 okskarbazepin
770 N03AF02 okskarbazepin
EXMAL

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Krka d.d.

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

ZALDIAR

ZARACET

ZALDIAR

DORETA

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Jaka 80 AD

Alkaloid AD

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o kapsule

NOMIGREN

764 N02CA52

763 N02AX52

762 N02AX52

761 N02AX52

760 N02AX52

759 N02AX52

758 N02AX52

ZARACET

TRAMADOL

753 N02AX02 tramadol

757 N02AX52

TRAMADOL

752 N02AX02 tramadol

tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
ergotamin
kombinacija

Hemofarm d.o.o. oralna otopina

TRAMADOL Stada

150 mg

150 mg

N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

751 N02AX02 tramadol

tablete

ROCHE

750 M05BA06 ibandronska kiselina BONVIVA

tablete

Pliva d.o.o

749 M05BA06 ibandronska kiselina BONNEDRA

Rp/
spec

1. Osteoporoza.
2. Hiperparatireoidizam.
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GABOTON

KATENA

NEURONTIN

NEURONTIN

NIRVAX

801 N03AX12 gabapentin

802 N03AX12 gabapentin

803 N03AX12 gabapentin

804 N03AX12 gabapentin

805 N03AX12 gabapentin

60 mg/ml

sirup

100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
100 mg
100 mg
25 mg
25 mg
50 mg
50 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

Bosnalijek d.d.

PFIZER

PFIZER

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

300 mg

300 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 kapsula

50 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 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

23,35

23,35

3,65

3,65

3,65

18,80
18,80
18,80
18,80
18,80
18,80
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
11,35
11,35
11,35
11,35
11,35
11,35
46,80
46,80
14,65
14,65
27,45
27,45

23,40

14,15

14,15

45,65
45,65
53,00

Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

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

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

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

3. Bolne dijabetične polineuropatije.
4. Postherpetična neuropatska bol.

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

Ako je gabapentin prethodno uveden pod
drugim indikacijama, lijek je potrebno
isključiti ukoliko indikacije nisu u skladu sa
trenutno preporučenim.
Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra
ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
1. Epilepsija
osnovu
mišljenja specijaliste sa odjeljenja
2. Neuropatska bol kod pacijenata sa
palijativne njege.
karcinomom.

Epilepsija.

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremedaj

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremedaj

Epilepsija

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Farmavita d.o.o.

kapsule

100 mg

tablete

Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o.
GSK
Alkaloid AD
Farmavita d.o.o.
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o.
GSK
Alkaloid AD
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o.
GSK
Alkaloid AD
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana

100 mg

tablete

Sanofi-aventis

30 tableta

30 tableta

250 ml

50 tableta

50 tableta

87 + 199,80 mg 100 tableta

tablete

145 + 333 mg

145 + 333 mg

600 mg

tablete

tablete

600 mg

tablete

Sanofi-aventis

Abdi Ibrahim

NAVARIN XR

DEPAKINE CHRONO
500
DEPAKINE CHRONO
300
DANOPTIN
LAMOTRIGIN Lek
LATRIGIL
LAMICTAL
LAMAL
ARVIND
LAMOTRIGIN Lek
LATRIGIL
LAMICTAL
LAMAL
DANOPTIN
ARVIND
ARVIND
LATRIGIL
LAMICTAL
LAMAL
DANOPTIN
LAMOTRIGIN Lek
TIRAMAT 100 mg
EPIRAMAT
TIRAMAT 25 mg
EPIRAMAT
TIRAMAT 50 mg
EPIRAMAT

Novartis
Bosnalijek d.d.
Novartis

TRILEPTAL
EXMAL
TRILEPTAL

771 N03AF02 okskarbazepin
772 N03AF02 okskarbazepin
773 N03AF02 okskarbazepin
valproinska kis.,
774 N03AG01
natrijum valproat
valproinska kis.,
775 N03AG01
natrijum valproat
valproinska kis.,
776 N03AG01
natrijum valproat
777 N03AX09 lamotrigin
778 N03AX09 lamotrigin
779 N03AX09 lamotrigin
780 N03AX09 lamotrigin
781 N03AX09 lamotrigin
782 N03AX09 lamotrigin
783 N03AX09 lamotrigin
784 N03AX09 lamotrigin
785 N03AX09 lamotrigin
786 N03AX09 lamotrigin
787 N03AX09 lamotrigin
788 N03AX09 lamotrigin
789 N03AX09 lamotrigin
790 N03AX09 lamotrigin
791 N03AX09 lamotrigin
792 N03AX09 lamotrigin
793 N03AX09 lamotrigin
794 N03AX09 lamotrigin
795 N03AX11 topiramat
796 N03AX11 topiramat
797 N03AX11 topiramat
798 N03AX11 topiramat
799 N03AX11 topiramat
800 N03AX11 topiramat

Po preporuci
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PROMAZIN Farmavita Farmavita d.o.o.

PRAZINE

PROMAZIN Farmavita Farmavita d.o.o.

PRAZINE

829 N05AA03 promazin

830 N05AA03 promazin

831 N05AA03 promazin

832 N05AA03 promazin

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Sanofi-Aventis

NOZINAN

828 N05AA02 levomepromazin

Sanofi-Aventis

NOZINAN

Lek Ljubljana

ROCHE

Pliva d.o.o.

Alkaloid AD

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

100 mg

25 mg

25 mg

100 mg

100 mg

25 mg

100 tableta

100 tableta

100 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

20 tableta

20 tableta

N05 - PSIHOLEPTICI

250 + 25 mg

100 + 25 mg

100 + 25 mg

2 mg

2 mg

tablete

2 mg

Replek Farm

300 ml

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

68,55

64,10

64,10

64,10

64,10

64,10

37,25

37,25

37,25

37,25

37,25

28,35

28,35

23,35

23,35

8,00

8,00

26,15

26,15

2,95

8,15

52,65

25,15

25,15

4,35

4,35

4,35

N04 - ANTIPARKINSONICI

100 mg/ml

500 mg

500 mg

tablete

oralna otopina

tablete

tablete

500 mg

500 mg

tablete
tablete

500 mg

tablete

Laboraorio farm. tablete

UBC Pharm

Alkaloid AD

UBC Pharm

Farmavita d.o.o.

Alvogen

250 mg

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Parkinsonova bolest

Epilepsija refrakterna na druge
antiepileptike.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neuropsihijatra.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa.

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

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

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

827 N05AA02 levomepromazin

NAKOM

REKOVEREN

levodopa,
824 N04BA02
benzerazid

levodopa,
karbidopa

MENDILEX

823 N04AA02 biperiden

826 N04BA02

BIPERIDEN

822 N04AA02 biperiden

MADOPAR

AKINETON

821 N04AA02 biperiden

levodopa,
benzerazid

KEPPRA 100 mg/ml

820 N03AX14 levetiracetam

825 N04BA02

LYVAM

819 N03AX14 levetiracetam

818 N03AX14 levetiracetam

817 N03AX14 levetiracetam

LEVETIRACETAM LEK Lek Ljubljana

816 N03AX14 levetiracetam

LEVETIRACETAM
Farmavita
KEPPRA 500 mg

TINALVO

815 N03AX14 levetiracetam

UBC Pharm
tablete

KEPPRA 250 mg

250 mg

814 N03AX14 levetiracetam

Farmavita d.o.o.
tablete

250 mg

813 N03AX14 levetiracetam

tablete

LEVETIRACETAM
Farmavita

Alvogen

Alkaloid AD

400 mg

LEVETIRACETAM LEK Lek Ljubljana

TINALVO

811 N03AX14 levetiracetam

kapsule

400 mg

812 N03AX14 levetiracetam

LYVAM

810 N03AX14 levetiracetam

Lek Ljubljana

kapsule

300 mg

250 mg

GABOTON

809 N03AX12 gabapentin

Bosnalijek d.d.

kapsule

300 mg

tablete

NIRVAX

808 N03AX12 gabapentin

Lek Ljubljana

kapsule

250 mg

GABOTON

807 N03AX12 gabapentin

Farmavita d.o.o.

tablete

KATENA

806 N03AX12 gabapentin

Rp

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra
ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
1. Epilepsija
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
2. Neuropatska bol kod pacijenata sa
osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja
karcinomom.
palijativne njege.
Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na
4. Postherpetična neuropatska bol.
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.
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CLOZAPINE

CLOZAPIN LEK

LEPONEX

CLOZAPIN LEK

842 N05AH02 klozapin

843 N05AH02 klozapin

844 N05AH02 klozapin

845 N05AH02 klozapin

ANTARZA
RICUS
PROSPERA
RISSET
RISSAR
ANTARZA
TORENDO
RISSET
ANTARZA
RICUS
RISSET
PROSPERA
RISSAR

risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon

863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875

N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08

EGLONYL FORTE

862 N05AL01 sulpirid

KVENTIAX
KVELUX
KVETIAPIN
Q-PIN
LOQUEN
KVELUX
KVETIAPIN
KVENTIAX
Q-PIN
KVELUX
KVENTIAX
KVETIAPIN
Q-PIN
EGLONYL
BOSNYL
SULPIRID FARMAVITA

LEPONEX

841 N05AH02 klozapin

kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
sulpirid
sulpirid
sulpirid

HALOPERIDOL

840 N05AD01 haloperidol

N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AL01
N05AL01
N05AL01

HALDOL

839 N05AD01 haloperidol

846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861

HALOPERIDOL

MODITEN
METOTEN
METOTEN
MODITEN

838 N05AD01 haloperidol

flufenazin
flufenazin
flufenazin
flufenazin

HALDOL

N05AB02
N05AB02
N05AB02
N05AB02

837 N05AD01 haloperidol

833
834
835
836

Zada Pharm.
Biofarma
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Alkaloid AD
Zada Pharm.
Krka d.d.
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Biofarma
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD

Alkaloid AD

Krka
Lek Ljubljana
PharmaS d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
PharmaS d.o.o.
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
Lek Ljubljana
Krka d.d.
PharmaS d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD
Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.

Lek Ljubljana

Novartis

Lek Ljubljana

Remedica

Novartis

Actavis

Krka d.d.

Actavis

Krka d.d.

Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
5 mg
5 mg

film tablete
film tablete

100 mg
100 mg
100 mg
200 mg
200 mg
200 mg
200 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
50 mg
50 mg
50 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kapsule
kapsule
kapsule

1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg

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

200 mg

100 mg

tablete

tablete

100 mg

25 mg

tablete

25 mg

tablete

100 mg

100 mg

tablete

tablete

tablete

100 mg

2 mg

tablete

2 mg

tablete

10 mg

tablete

tablete

10 mg

1 mg

film tablete

tablete

1 mg

film tablete

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
10,60
10,60
21,25
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35

5,35

41,40
41,40
41,40
41,40
41,40
70,45
70,45
70,45
70,45
22,90
22,90
22,90
22,90
3,40
3,40
3,40

11,35

11,35

36,70

36,70

36,70

3,70

3,70

9,50

9,50

2,40
2,40
5,00
20,00

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

4. Mentalna retardacija sa značajnim
poremedajem ponašanja koji zahtijeva
pažnju ili tretman
5. Hiperkinetički poremedaj ponašanja.

1. Šizofrenija, šizotipski poremedaji i
poremedaji sa sumanutošdu
2. Bipolarni afektivni poremedaj
3. Prolazna psihotična stanja kod
organskih poremedaja.

Akutne i hronične šizofrene psihoze

1. Šizofrenija refrakterna na klasičnu
terapiju.
2. Bipolarni poremedaj refrakteran na
klasičnu terapiju.

Šizofrenija i drugi psihotični poremedaji
sa nezadovoljavajudim odgovorom na
prethodno primijenjene antipsihotike.

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

Po preporuci psihijatra/NPS.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS kada su iscrpljene druge
terapijske opcije.

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

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

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

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

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

25 tableta

25 tableta

30 tableta

30 tableta

100 tableta

25 tableta

25 tableta

25 tableta

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neuropsihijatra.
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3 mg
3 mg
3 mg
4 mg
4 mg
4 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
30 mg
30 mg
10 mg
10 mg
10 mg
2 mg
2 mg
2 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg

film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
oral.dispez.tab.
tablete
tablete
tablete
tablete
oral.dispez.tab.
tablete
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete

Farmavita d.o.o.

film tablete

kapsule

3 mg

film tablete

FLUOXETIN
FARMAVITA

3 mg

film tablete

916 N06AB03 fluoksetin

3 mg

film tablete

kapsule

2 mg

film tablete

FLUOXETIN ALKALOID Alkaloid AD

2 mg

film tablete

10 tableta
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

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

18,55
18,55
18,55
37,05
16,20
16,20
16,20
16,20
16,20
24,30
27,70
27,70
41,55
46,65
49,95
49,95
49,95
49,95
61,70
66,10
66,10
66,10
66,10
114,65
114,65
1,40
1,40
1,40
0,90
0,90
0,90
1,15
1,15
1,15
1,15
1,30
1,30

20 mg

20 mg

25 mg

10 mg

30 kapsula

30 kapsula

30 tableta

100 tableta

10,15

10,15

2,00

3,85

N06 - PSIHOANALEPTICI

2 mg

film tablete

film tablete

2 mg

film tablete

915 N06AB03 fluoksetin

Lek Ljubljana

Lek Ljubljana

Krka d.d.
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Pliva d.o.o
Biofarma
Alkaloid AD
Farmavita d.o.o.
Zada Pharm.
Biofarma
Zada Pharm.
Zada Pharm.
Nobel
Alvogen
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o
Nobel
Farmavita d.o.o.
Alvogen
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Krka d.d.
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Alkaloid AD
Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.

AMYZOL

TORENDO
ANTARZA
RISEDON
RISSET
ANTARZA
RISSET
RICUS
RISSAR
PROSPERA
ANTARZA
RICUS
ANTARZA
ANTARZA
ABIZOL
ZOLPRIX
ARYZALERA
ARIPRIZOL
TREFERO
ABIZOL
ARIPRIZOL
ZOLPRIX
ARYZALERA
TREFERO
ARIPRIZOL
ARYZALERA
APAURIN
BOSAURIN
DIAZEPAM
BOSAURIN
DIAZEPAM
APAURIN
BOSAURIN
DIAZEPAM
APAURIN
DIAZEPAM ALKALOID
TRAZEM
CERSON

914 N06AA09 amitriptilin

risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
nitrazepam
nitrazepam

AMYZOL

N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05CD02
N05CD02

spec

Rp/

Rp/
spec

Rp

Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

Poremedaji spavanja

Šizofrenija odraslih i adolescenata.

4. Mentalna retardacija sa značajnim
poremedajem ponašanja koji zahtijeva
pažnju ili tretman
5. Hiperkinetički poremedaj ponašanja.
6. Poremedaji ponašanja.
7. Liječenje poremedaja ponašanja iz
autističnog spektra.

porodičnog ljekara specijaliste.

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

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

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).

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS samo za bolesnike kada su
iscrpljene druge terapijske opcije.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra
ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
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913 N06AA09 amitriptilin

876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912

1. Šizofrenija, šizotipski poremedaji i
poremedaji sa sumanutošdu
2. Bipolarni afektivni poremedaj
3. Prolazna psihotična stanja kod
organskih poremedaja.
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PAROKSETIN
SETALOFT
SIDATA
ASENTRA
LISETRA
MISOL
ASENTRA
ZOLOFT
SIDATA
SETALOFT
LUXETA 50 mg
LISETRA
SERPENTIL
CITAFORT
CITRAM
ELICEA
ESRAM
ESCITA
ZEPIRA
ESCITALOPRAM
FILEX
CITALEA

927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948

949 N07BC02 metadon

Pliva d.o.o

Replek Farm
Actavis
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Zada Pharm.
Nobel
Krka d.d.
PFIZER
Hemofarm d.o.o
Actavis
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Nobel
Amsal
Alkaloid AD
Actavis
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

GSK

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

PharmaS d.o.o.

GSK

Zada Pharm.

Replek Farm

Bosnalijek d.d.

100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg

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

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 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

20 tableta

30 tableta

18,50
14,10
14,10
14,10
15,10
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
8,00
8,00
14,65
14,65
14,65
14,65
14,65
15,65
15,65
15,65
15,65
15,65

18,50

18,50

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

6,80

10,15

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

tablete

5 mg

20 tableta

4,55
Rp spec

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

30 mg

30 mg

30 mg

20 mg

20 mg

20 mg

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

20 mg

20 mg

film tablete
film tablete

20 mg

20 mg

20 mg

film tablete

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

uzrokovanog karcinomom).

1. Lečenje zavisnosti od opijata.
2. Suzbijanje snažnog bola (bola

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju
na osnovu mišljenja psihijatara nadležnih za
liječenje bolesti ovisnosti.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji
karcinomskog bola u slučaju kudnog liječenja
ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju
zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou
zdravstvene zaštite.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS.
Lijek se uvodi kao druga terapijska opcija
ukoliko ne dođe do
poboljšanja stanja nakon najmanje 3
mjeseca upotrebe prethodno pobrojanih
SSRI.

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.

mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili
porodičnog ljekara specijaliste.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
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HEPTANON

PAROXAL

926 N06AB05 paroksetin

paroksetin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram

SEROXAT

925 N06AB05 paroksetin

N06AB05
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10

DEPROZEL 20 mg

PAROKSETIN
PharmaS
DIPRESAN

SEROXAT

924 N06AB05 paroksetin

923 N06AB05 paroksetin

922 N06AB05 paroksetin

921 N06AB05 paroksetin

920 N06AB05 paroksetin

PAROKSETIN
ReplekPharm
PAROXAL

FLUSETIN

918 N06AB03 fluoksetin

919 N06AB05 paroksetin

FLUNISAN

917 N06AB03 fluoksetin

Rp/
spec
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961 R03AK06

960 R03AK06

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

SERETIDE Diskus

GSK

Deva A.S.

GSK

SERETIDE inhaler

RESPIRO

GSK

Deva A.S.

Novartis

SERETIDE inhaler

RESPIRO

ONBREZ Breezhaler

Chiesi Farm.

GSK

GSK

Reckitt Ben.

Reckitt Ben.

8 + 2 mg

2 + 0,5 mg

10 mg/ml

7 lingvaleta

7 lingvaleta

10 ml

45,35

12,50

4,55

Rp spec

150 mcg

prašak za
inhalaciju
kapsula

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

inhalator
prašak za
inhaliranje

25 + 125 mcg

inhalator

inhalator

25 + 125 mcg

12 mcg/doza

otopna za
inhaliranje pod
pritiskom

inhalator

25 mcg/doza

inhalaciona
suspenzija za
raspršivač

60 doza

120 doza

120 doza

120 doza

120 doza

30 kapsula

120 doza

120 doza

100 mcg/doza 200 doza

sprej

44,45

44,45

44,45

63,70

63,70

59,65

70,85

39,25

5,15

Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se
uvodi po preporuci pneumofiziologa u
slučaju dokumentovanih neželjenih
efekata na salmeterol (navedenih na
nalazu pneumofiziologa).

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

Rp/
spec C

1. Bronhijalna astma.

1. Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

oblike bolesti.

Lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod
kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim
kortikosteroidima i kratko-djelujudim beta2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu
mišljenja pneumofiziologa ili pedijatra na
odjelu dječije pulomologije ili porodičnog
ljekara specijaliste.

Lijek se uvodi po preporuci
pneumofiziologa u slučaju
dokumentovanih neželjenih efekata na
salmeterol (navedenih na nalazu
pneumofiziologa).

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pneumofiziologa, pedijatara na
odjelu dječije pulmologije, ili porodičnog
ljekara specijaliste.

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.

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

Liječenje zavisnosti od opijata

Rp/ HOPB kod odraslih za umjereno teške,
spec C teške i veoma teške (B, C i D stadijum)

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Rp

R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUDNIH BOLESTI

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

lingvalete

lingvalete

oralne kapi

2. Suzbijanje snažnog bola (bola
uzrokovanog karcinomom).
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959 R03AK06

958 R03AK06

957 R03AK06

956 R03AC18 indakaterol

formoterol fumarat
ATIMOS
dihidrat

SEREVENT

954 R03AC12 salmeterol

955 R03AC13

VENTOLIN inhaler

SUBOXONE

buprenorfin,
nalokson

952 N07BC51

953 R03AC02 salbutamol

SUBOXONE

buprenorfin,
nalokson

METADON ALKALOID Alkaloid AD

951 N07BC51

950 N07BC02 metadon

Rp spec

1. Lečenje zavisnosti od opijata.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju
na osnovu mišljenja psihijatara nadležnih za
liječenje bolesti ovisnosti.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji
karcinomskog bola u slučaju kudnog liječenja
ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju
zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou
zdravstvene zaštite.
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RELVAR ELLIPTA

flutikazon
furoat/vilanterol

975 R03AK10

QVAR AUTOHALER

RELVAR ELLIPTA

flutikazon
furoat/vilanterol

974 R03AK10

Pliva d.o.o

GSK

GSK

Chiesi Farm.

Amsal

Lek Ljubljana

Quimica

GSK

Amsal

Quimica

GSK

Lek Ljubljana

Deva A.S.

GSK

Amsal

50 + 250 mcg
50 + 250 mcg
50 + 250 mcg
50 + 500 mcg
50 + 500 mcg
50 + 500 mcg
50 + 500 mcg

prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje

184/22mcg

50 mcg/doza

otopina za
inhaliranje

92/22 mcg

prašak za
inhalaciju

prašak za
inhalaciju

6 + 100 mcg

50 + 250 mcg

otopina pod
pritiskom

25 + 250 mcg

prašak za
inhaliranje

25 + 250 mcg

50 + 100 mcg

inhalator

inhalator

prašak za
inhaliranje

200 doza

30 doza

30 doza

180 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

120 doza

120 doza

60 doza

16,40

87,80

78,60

98,30

83,65

83,65

83,65

83,65

63,20

63,20

63,20

63,20

83,90

83,90

44,45

1.Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

Rp/
spec C

1.Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi samo uz
terapiju dugodjelujudim
bonhodilatatorima. Lijek se uvodi na
osnovu mišljenja pneumofiziologa,
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.
pedijatra ili pedijatra pulmologa, ili
porodičnog ljekara specijaliste

Za indikaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju
kod bolesnika kod kojih astma nije
kontrolisana inhalatornim
1.Bronhijalna astma.
kortikosteroidima i kratko-djelujudim betaRp/
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
2 agonistima.
spec C
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa, specijaliste pedijatra sa
odjela dječije pulmologije ili porodičnog
ljekara specijaliste.

Rp/
spec C

Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se
uvodi po preporuci pneumofiziologa u
slučaju dokumentovanih neželjenih
efekata na kombinovanu terapiju
salmeterolom i inhalacionim
kortikosteroidom (navedenih na nalazu
pneumofiziologa).

Za indikaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju
kod bolesnika kod kojih astma nije
kontrolisana inhalatornim
1.Bronhijalna astma.
kortikosteroidima i kratko-djelujudim betaRp/
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
spec C
2 agonistima.
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa ili porodičnog ljekara
specijaliste.
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976 R03BA01 beklometazon

FOSTER 100 µg/6 µg

SPYRO

AirFluSal Forspiro

BRONHIAL 500/50

SERETIDE Diskus

SPYRO

BRONHIAL 250/50

SERETIDE Diskus

AirFluSal Forspiro

RESPIRO

SERETIDE inhaler

SPYRO

formoterol,
beklometazon

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

973 R03AK08

972 R03AK06

971 R03AK06

970 R03AK06

969 R03AK06

968 R03AK06

967 R03AK06

966 R03AK06

965 R03AK06

964 R03AK06

963 R03AK06

962 R03AK06

Rp/
spec C

Lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod
kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim
kortikosteroidima i kratko-djelujudim beta2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu
mišljenja pneumofiziologa ili pedijatra na
odjelu dječije pulomologije ili porodičnog
1. Bronhijalna astma.
ljekara specijaliste.
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ALVESCO

SPIRIVA

Bretaris Genuair

984 R03BA08 ciklesonid

985 R03BB04 tiotropium

986 R03BB05 aklidinijum bromid

Rp/ spec C

R03CC02
R03CC02
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04

120 doza

prašak za inhal,
tvrda kapsula
50mcg/ dozi

322mcg/ dozi

18 mcg

prašak za
inhalaciju u
tvrdoj kapsuli

prašak za inhal

80 mcg/doza

inhalacioni
rastvor pod
pritiskom

30+inhalator

60 doza

30 kapsula, sa
handinhaler
inhalatorom

120 doza

160 mcg/doza 60 doza

250 mcg/doza 60 doza

50 mcg/doza

59,75

66,45

65,50

37,60

37,60

30,85

17,50

15,05

37,10

27,45

32,75

Bronhijalna astma

Bronhijalna astma

Bronhijalna astma

Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju
ukoliko nije postignuta dobra kontrola
bolesti dugodjelujudim beta-2 agonistima

Lijek se uvodi u terapiju ukoliko nije
postignuta zadovoljavajuda kontrola
bolesti drugim inhalatornim
kortikosteroidima u trajanju 3 mjeseca.
Uvodi se na osnovu mišljenja
pneumofiziologa, porodičnog ljekara
specijaliste.

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pedijatra, pneumofiziologa, porodičnog
ljekara specijaliste.

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa, porodičnog ljekara
specijaliste.

i kratkodjelujudim antiholinergicima.
Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju
1. HOPB kod odraslih za umjereno
Rp/
ukoliko nije postignuta dobra kontrola
teške (B stadijum) oblike bolesti.
spec C 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
bolesti kombinacijom inhalacionim
teške (C i D stadijum) oblike bolesti. kortikosteroidom sa dugodjelujudim beta2 agonistima i kratkodjelujudim
antiholinergicima.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
Rp/
pneumofiziologa, porodičnog ljekara
spec C
specijaliste.

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Rp/
spec C

salbutamol
salbutamol
teofilin
teofilin
teofilin
teofilin

ONTRIL
ONTRIL
TEOKAP SR
EUPHYLONG
TEOKAP SR
EUPHYLONG

Bosnalijek d.d.
Bosnalijek d.d.
Nobel
Takeda
Nobel
Takeda

50 kapsula
30 kapsula
50 kapsula

200 mg
200 mg
300 mg
300 mg

kapsule sa
produženim
kapsule sa

produženim

produženim
kapsule
sa
produženim
kapsule sa

30 kapsula

2 mg/5 ml

sirup

200 ml

2 mg

tablete

60 tableta

2,35
3,05
2,75
4,55
2,95
5,00

Rp

Rp

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).

Novartis

Industrias Farm.

Boehringer Ing

200 doza

200 doza

125 mcg/doza 60 doza

200 mcg

200 mcg

100 mcg/doza 200 doza

inhalacioni
rastvor pod
pritiskom

inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
inhalaciona
suspenzija za
raspršivač

pulv.inh.

umetak

otopina za
inhaliranje
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988
989
990
991
992
993

SEEBRI BREEZHALER

Takeda

ALVESCO

983 R03BA08 ciklesonid

glikopironijum
bromid

GSK

982 R03BA05 flutikazon propionat FLIXOTIDE Inhaler

987 R03BB06

GSK

981 R03BA05 flutikazon propionat FLIXOTIDE Inhaler

Takeda

GSK

BUDELIN NOVOLIZER Meda Pharma

979 R03BA02 budezonid

980 R03BA05 flutikazon propionat FLIXOTIDE Inhaler

BUDELIN NOVOLIZER Meda Pharma

978 R03BA02 budezonid

Pliva d.o.o

QVAR AUTOHALER

977 R03BA01 beklometazon

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi samo uz
terapiju dugodjelujudim
1.Bronhijalna astma.
bonhodilatatorima. Lijek se uvodi na
osnovu mišljenja pneumofiziologa,
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
Rp/
pedijatra ili pedijatra pulmologa, ili
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.
spec C
porodičnog ljekara specijaliste

^etvrtak, 08.06.2017. god.
Broj 8 - Strana 695

tobramicin
tobramicin
aciklovir

1025 S01AA12
1026 S01AA12
1027 S01AD03

Alkaloid AD

LORATADIN
ALKALOID

loratadin

1024 R06AX13

Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Replek Farm

LOSTOP
RINOLAN
FLONIDAN
PRESSING
LORATADIN REPLEK

loratadin
loratadin
loratadin
loratadin
loratadin

1019
1020
1021
1022
1023

R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13

PHOLCODIN

1018 R05DA08 folkodin

10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg

film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete

oralna otopina

83,20

10 mg

4 mg/5 ml
20 kapsula

60 ml

4,10

3,15
Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

5 mg/5 ml

120 ml

4,70

S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE
S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA
kapi za oči
3 mg/ml
5 ml
5,55
mast za oči
3 mg/g
3,5 g
5,05
Rp
mast za oči
30 mg/g
5g
4,80

sirup

sirup

R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
5 mg/5 ml
100 ml
3,90
sirup
5 mg/5 ml
100 ml
3,90
sirup
5 mg/5 ml
120 ml
4,70
sirup
5 mg/5 ml
120 ml
Rp
4,70
sirup
5 mg/5 ml
120 ml
4,70

kapsule

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30,40
30,40
14,25
28,45
28,45
28,45
28,45
28,45
28,45
28,45
30,50
40,90
13,15
26,30
26,30
26,30
26,30
26,30
26,30
26,30
26,30
28,20

R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA

0,5 mg

10 mg

film tablete

film tablete

10 mg

film tablete

28 tableta

14 tableta

10 mg

28 tableta

5 mg

film tablete

28 tableta

5 mg

10 mg

28 tableta

5 mg

10 mg

28 tableta

5 mg

film tablete

28 tableta

5 mg

film tablete

28 tableta

5 mg

28 kesica

28 tableta

5 mg

30 tableta

14 tableta

5 mg

4 mg

28 tableta

4 mg

5 mg

28 tableta

4 mg

žvakanje
tablete za
žvakanje
granule

žvakanjeza
tablete
žvakanje
tablete za

žvakanjeza
tablete
žvakanjeza
tablete

žvakanje
tablete za
žvakanje
tablete za

žvakanjeza
tablete
žvakanje
tablete za

tablete za
žvakanjeza
tablete

Suhi neproduktivni kašalj ili kašalj
centralnog porijekla

HOPB, kao dodatna terapija, kod
odraslih za veoma teške (D stadijum)
oblike bolesti sa čestim
egzacerbacijama.

1. Bronhijalna astma sa nodnim
simptomima.
2. Astma na napor.
3. Astma na salicilate.
4. Potvrđeni komorbiditet astme i
teškog alergijskog rinitisa prema
važedim smjenicama.

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

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
misljenja pneumofiziologa u trajanju do 3
mjeseca, a poslije prema preporuci
pneumofiziologa na nivou bolničke
zdravstvene zaštite. (Paziti na nuspojave
!)

Za indikaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao
dodatna terapija kada primjena
inhalacionih kortikosteroida sa
dugodjelujudim bronhodilatatorima ne
obezbjeđuje odgovarajudu kontrolu
bolesti.
Za indikaciju pod 4. uvodi se nakon
neuspjele terapije kombinacijom
antihistaminika i intranazalnog
kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se
zajedno sa prethodno navedenim
lijekovima.
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pneumofiziologa svih nivoa
zdravstvene zaštite.
Za djecu,lijek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja pedijatra na nivou
bolničke zdravstvene zaštite.
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ALCON
TOBREX
ALCON
TOBREX
ACIKLOVIR ALKALOID Alkaloid AD

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Takeda

Abdi Ibrahim
Bilim
Lek Ljubljana
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
MSD
Bilim
Alvogen
Abdi Ibrahim
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
MSD
Lek Ljubljana
Pliva d.o.o
Abdi Ibrahim
Alvogen
PharmaS d.o.o.
MSD
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Bilim
Zada Pharm.

PHOLCODIN

ONCEAIR
ZESPIRA
ASTMASAN
MONKASTA
MONLAST
SINGULAIR Junior
ZESPIRA
ALVOKAST
ONCEAIR
MELARTH
AVADIL
SINGULAIR mini
ASTMASAN
MELARTH
ONCEAIR
ALVOKAST
MONTELUKAST
SINGULAIR
MONLAST
MONKASTA
ZESPIRA
AVADIL

1017 R05DA08 folkodin

montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast

DAXAS

R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03

1016 R03DX07 roflumilast

994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
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TIMALEN

TIMALEN

TIMOLOL FARMAVITA Farmavita d.o.o.

BETOPTIC S

1031 S01ED01 timolol

1032 S01ED01 timolol

1033 S01ED01 timolol

1034 S01ED02 betaksolol

1035 V03AE04

OSVAREN

TIMADREN

1030 S01ED01 timolol

kalcij acetat+
magnezij karbonat

Unimed Pharma, kapi za oči

UNITIMOLOL 0,5 %

Fresenius Med.

ALCON

JGL

JGL

film tablete

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

Hemofarm d.o.o kapi za oči

Hemofarm d.o.o kapi za oči

NEODEKSACIN

deksametazon,
neomicin
1029 S01ED01 timolol

1028 S01CA01

5 ml

435+235 mg

180 tableta

V - OSTALI LIJEKOVI

2,5mg/ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

10 ml

(1 + 3,5) mg/ml 10 ml
0,5 % (5
mg/ml)
0,5 % (5
mg/ml)
0,25 % (5
mg/ml)
0,5 % (5
mg/ml)
0,5 % (5
mg/ml)

48,90

7,30

3,15

3,15

3,50

3,15

6,30

2,90

Rp

Rp

Rp

Hiperfosfatemija pradena hroničnom
bubrežnom insuficijencijom kod
pacijenata na dijalizi.

^etvrtak, 08.06.2017. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 697

2

3

20 mg

28 tableta

28 tableta

8

111,00

111,00

9

Cijena
Pakovanje pakovanja sa
PDV-om (KM)

Rp/spec D

Rp/spec D

10

Režim
propisivanja

20%

20%

30 tableta

74,40

Rp E

100%

leflunomid

ARAVA

6

Rp/spec

R05DA04

SANOFI-AVENTIS Groupe

FERRING INTERNATIONAL CENTER SA

kodein fosfat

CODEINI PHOSPHATIS
ALKALOID AD-Skopje
ALKALOID
Lijek se izdaje samo po preporuci ovlaštenog specijaliste.

R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

LO4AA13

L04 - IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA

L - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA

MINIRIN

tablete

film tablete

sprej

30 mg

20 mg

10 tableta

30 tableta

0,1 mg/ml 50 doza

8,65

88,40

67,90

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp E

100%

20%

100%

Rp E

0,2 mg

dezmopresin

tablete

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

FERRING INTERNATIONAL CENTER SA

H01BA02

MINIRIN

4

dezmopresin

H01BA02

3

H01 - HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE

H - SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI IZUZIMAJUDI SPOLNE HORMONE

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

5

11

Učešde Zavoda
zdravstvenog
osiguranja
Tuzlanskog kantona

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.

film tablete

Rp/spec D

BAYER PHARMA

Lijek se propisuje samo za sljedede Indikacije:
1. prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i pludne embolije.
2. primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom.
3. prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena.

XARELTO

7

15 mg

rivaroksaban

film tablete

B01AF01

BAYER PHARMA

6

Jačina

2

XARELTO

5

Oblik

B01AF01

rivaroksaban

Proizvođač lijeka

1

B01- ANTITROMBOTIČNI AGENSI

4

Nezaštideno (generičko) ime Zaštideno ime
INN

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

1

Redni
Šifra ATC
broj

B LISTA LIJEKOVA

Broj 8 - Strana 698
^etvrtak, 08.06.2017. god.

^etvrtak, 08.06.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

283

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11) и члана 45. став
(1) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 4/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 17.04.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о измјени Одлуке о одобравању средстава са
позиције „Текућа резерва“ - потрошачка јединица
11050001
I
У Одлуци о одобравању средстава са позиције
«Текућа резерва» - потрошачка јединица 11050001,
број: 02/1-14-8030/17 од 28.03.2017. године у тачки II
текст који гласи: „15010001 – Министарство правосуђа
и управе“ замјењује се текстом који гласи: “15040001 –
Кантонално тужилаштво Тузланског кантона“.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-10054/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (1) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси
			

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
8.000,00 КМ (словима: осамхиљада конвертибилних
марака) поводом обиљежавања јубиларне 60.
Годишњице ЈУ Средња музичка школа Тузла („Концерт
професора“, 5. априла 2017. године, „Концерт ученика
ЈУ Средња музичка школа Тузла и студената Музичке
академије Сарајево, 6. јуна 2017.“, Гала концерти
„Вечери Барока“ 20. – 24. јуна 2017. године, промоција
књиге „Монографија школе ЈУ Средња музичка школа
Тузла у периоду од 2007. – 2017. године“. Средства
се одобравају за покриће издатака за путне трошкове,
комуникацију, издаци за одржавање и уговорене услуге.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва”,
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преко буџетске организације 24030020 - ЈУ Средња
музичка школа Тузла на економским кодовима 613100 –
Путни трошкови износ од 691,00 КМ, 613300 – Издаци
за комуникацију и комуналне услуге износ од 300,00
КМ, 613700 – Издаци за текуће одржавање износ од
1.000,00 КМ и 613900 – Уговорене и друге посебне
услуге износ 6.009,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ Средња музичка школа Тузла да
Министарству образовања, науке, културе и спорта
достави извјештај са документацијом о утрошку
одобрених средстава у року од 30 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке на рачун добављача.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Средња музичка школа
Тузла.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9464/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси
		

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ (словима: десетхиљада конвертибилних
марака) Кошаркашком инвалидском клубу “Змај”
Градачац, на име рефундације трошкова учешћа КИК
“Змај” Градачац на такмичењу ЕУРО лиге кошарке
у колицима које је одржано у Брну, Чешка од 09. –
12.03.2017. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 20010002 –
Допунска права из БИЗ и остала издвајања за кориснике
БИЗ-а, економски код 614300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Кошаркашком инвалидском клубу “Змај”
Градачац, на трансакцијски рачун број: 132-190-
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03094603-24 отворен код НЛБ Банке дд Сарајево, ПЈ
Градачац.
IV
Задужује се Кошаркашки инвалидски клуб
“Змај” Градачац да Министарству за борачка
питања Тузланског кантона достави извјештај са
документацијом о намјенском утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 30 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство за борачка
питања Тузланског кантона
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9464-2/17
Тузла, 17.04.2017. године

286

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
3.000,00 КМ (словима: трихиљаде конвертибилних
марака) Асоцијацији студената Филозофског факултета
Универзитета у Тузли (преко Удружења студената
Рударско–геолошко–грађевинског
факултета)
на
име покровитељства Владе Тузланског кантона над
манифестацијом “Дани Филозофског факултета у
Тузли”, која се одржава од 01.04. до 31.05.2017. године
на Филозофском факултету Универзитета у Тузли.
Средства се одобравају за покриће расхода за уговорене
услуге (штампање и награде – пехари и медаље
учесницима спортских такмичења).
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 24010001
– Министарство образовања, науке, културе и спорта,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Удружења студената Рударско–гелошко–
грађевинског факултета, на трансакцијски рачун
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број: 132-100-20163695-63 отворен код НЛБ Банка,
са назнаком“ за Асоцијацију студената Филозофског
факултета у Тузли”.
IV
Задужује се Асоцијација студената Филозофског
факултета Универзитета у Тузли (преко Удружења
студената Рударско–геолошко–грађевинског факултета)
да Министарству образовања, науке, културе и спорта
достави извјештај са документацијом о утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 10 дана
по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство образовања,
науке, културе и спорта.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9464-3/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (1) тачка 2. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 3.800,00
КМ (словима: трихиљадеосамстотина конвертибилних
марака) ЈУ Универзитет у Тузли, Филозофски
факултет на име покровитељства Владе Тузланског
кантона над међународном научном конференцијом
“Савремене перспективе и изазови у друштвеним и
хуманистичким наукама”, која је одржана 07.04.2017.
године на Филозофском факултету Универзитета у
Тузли. Средства се одобравају за покриће расхода за
уговорене услуге: штампање програма, књиге сажетака
и зборника радова са конференције и освјежење за
учеснике.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 24040001
– ЈУ Универзитет у Тузли, економски код 613900 –
Уговорене и друге посебне услуге.
III
Задужује се ЈУ Универзитет у Тузли да
Министарству образовања, науке, културе и спорта
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достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
10 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке на
рачун одабраних добављача.

V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Универзитет у Тузли.

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

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9464-4/17
Тузла, 17.04.2017. године

288

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ (словима: десетхиљада конвертибилних
марака) д.о.о. “Видик” Тузла - РТВ “Слон”, за
финансијску подршку у организацији и реализацији
пројекта прве додјеле пословних награда за пословне
субјекте са подручја Тузланског кантона под називом
“Кристали соли” која је одржана 15.04.2017. године у
Тузли.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614500 – Субвенције
приватним предузећима.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист д.о.о. “Видик” Тузла –РТВ “Слон”, на
трансакцијски рачун број: 132-100-03090190-19
отворен код НЛБ Банкe.
IV
Задужује се д.о.о. “Видик” Тузла – РТВ “Слон” да
Уреду премијера достави извјештај са документацијом
о намјенском утрошку одобрених финансијских
средстава у року од 30 дана по уплати средстава из
тачке I ове одлуке.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9464-5/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу
од
20.000,00
КМ
(словима:
двадесетхиљада
конвертибилних марака) Међународном форуму
солидарности – EMMAUS BiH из Добој Истока, на име
обезбјеђења дијела потребних финансијских средстава
за подршку хуманитарној акцији за помоћ народу
Сирије.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Међународном форуму солидарности – EMMAUS BiH Добој Исток, на трансакцијски рачун број:
154-200-11000857-46 отворен код Интеса Санпаоло
Банка.
IV
Задужује се Међународни форум солидарности
– EMMAUS BiH из Добој Истока да Уреду премијера
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
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VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9464-6/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси
		

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
3.000,00 КМ (словима: трихиљаде конвертибилних
марака) Клубу борилачких спортова “Сеикен”
Живинице, као финансијска подршка у организацији
и омогућавању услова за реализацију кантоналног
турнира у каратeу под називом “Кантонални турнир
поводом дана ослобођења Општине Живинице” који ће
се одржати у мају 2017. године у Живиницама.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Клуба борилачких спортова “Сеикен”
Живинице, на трансакцијски рачун број: 141-39053200048-86 отворен код ББИ Банке.
IV
Задужује се Клуб борилачких спортова “Сеикен”
Живинице да Уреду премијера Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
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Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9887-1/17
Тузла, 17.04.2017. године

291

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде конвертибилних
марака) Међународној средњој школи у Тузли, као
финансијска подршка за учешће на INFOMATRIX
олимпијади, у категорији Информационе технологије
и програмирања, ученица ове школе Рабије Дураковић
и Џенете Кудумовић, која ће се одржати у Букурешту,
Румунија у периоду од 27. априла до 1. маја 2017. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614500 – Субвенције
приватним предузећима и предузетницима.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Међународне средње школе у Тузли,
на трансакцијски рачун број: 154-160-20078536-70
отворен код Интеса Сан Паоло банкa са назнаком за
Рабију Дураковић и Џенету Кудумовић.
IV
Задужује се Међународна средња школа у Тузли да
Уреду премијера Тузланског кантона достави извјештај
са документацијом о намјенском утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 30 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9887-2/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
1.000,00 КМ (словима: једнахиљада конвертибилних
марака) Међународној основној школи у Тузли, за
суфинансирање учешћа ученице ове школе Џените
Мујкановић, на World Scholars Cup олимпијади која ће
се одржати у Ханои – Вијетнам у периоду од 24. јуна до
2. јула 2017. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614500 – Субвенције
приватним предузећима и предузетницима.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Међународне основне школе у Тузли,
на трансакцијски рачун број: 154-160-20078535-73
отворен код Интеса Сан Паоло банкe са назнаком за
Џениту Мујкановић.
IV
Задужује се Међународна основна школа у Тузли
да Уреду премијера Тузланског кантона достави
извјештај са документацијом о намјенском утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана
по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9887-3/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
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(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
3.000,00 КМ (словима: трихиљаде конвертибилних
марака) Удружењу грађана обољелих од дистрофије
Тузланског кантона за нормализацију и функционисање
Удружења.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 19010001
– Министарство здравства, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Удружења грађана обољелих од дистрофије
Тузланског кантона, на трансакцијски рачун број: 132100-03092441-56 отворен код НЛБ банке.
IV
Задужује се Удружење грађана обољелих од
дистрофије Тузланског кантона да Министарству
здравства достави извјештај са документацијом
о намјенском утрошку одобрених финансијских
средстава у року од 30 дана по уплати средстава из
тачке I ове oдлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство здравства.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-10883-1/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
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И
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ (словима: петхиљада конвертибилних
марака) Удружењу за развој НЕРДА, Тузла као
финансијску подршку у организацији и реализацији
пројекта под називом 3. стручно–пословни скуп
Регионални енергетски форум – РЕФ 2017, који ће се
одржати 24. и 25. маја 2017. године у Тузли.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред Премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Удружења за развој НЕРДА, Тузла, на
трансакцијски рачун број: 132-100-03118080-60
отворен код НЛБ банке.
IV
Задужује се Удружење за развој НЕРДА, Тузла, да
Уреду Премијера Тузланског кантона достави извјештај
са документацијом о утрошку одобрених финансијских
средстава у року од 30 дана по уплати средстава из
тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред Премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-10883-2/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11, а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
2.500,00
КМ
(словима:
двијехиљадепетстотина
конвертибилних марака) Савезу анитифашиста и
бораца народно
ослободилачког рата Тузланског
кантона Тузла, на име суфинансирања издатака из тачки
а), б), ц) и д) Финансијског плана за организовање и

^etvrtak, 08.06.2017. god.

обиљежавање 9. Маја, Дана Европе и Дана побједе над
фашизмом у Другом свјетском рату.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 20010002 –
Допунска права из БИЗ и остала издвајања за кориснике
БИЗ-а, економски код 614300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке
дозначиће се у корист Савеза анитифашиста и бораца
народноослободилачког рата Тузланског кантона,
на трансакцијски рачун број: 132-100-03096478-70
отворен код НЛБ Банке дд Сарајево, ПЈ Тузла.
IV
Задужује се Савез анитифашиста и бораца
народноослободилачког рата Тузланског кантона, да
Министарству за борачка питања Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство за борачка
питања Тузланског кантона
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-10883-3/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 4/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 04.04.2017. године,
доноси

ОДЛУКУ

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017. годину, за
финансирање пројекта „Замјена столарије на школском
објекту ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла“ за ЈУ ОШ „Нови
Град“ Тузла, потрошачко мјесто – 24020046 у износу
128.992,45 КМ, додијељене од Амбасаде Јапана у БиХ.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2017.
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годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација, повећањем планираних прихода
на
економском коду 741111 – Капитални трансфери од
иностраних влада.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода
и издатака у дијелу
распореда прихода по основу текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24020046
– ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла, на економском коду:
821600 – Реконструкција и инвестицијско одржавање у
износу од 128.992,45 КМ.

прихода по основу текућих и капиталних трансфера
и донација за ЈУ Универзитет у Тузли – Рударскогеолошко-грађевински факултет, на потрошачком
мјесту 24040007 на економским кодовима:
6131 – Путни трошкови у износу од .. 3.349,00 КМ
6139 – Уговорене и друге посебне услуге у износу
од ............................................. 9.339,12 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла да средства
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.

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

IV
За реализацију наведене Одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
				
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-5518-2/17
Тузла, 04.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са чланом 29. став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број:
4/17), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 27.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за
посебне намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, за суфинансирање пројекта „Истраживање
могућности производње пелета и/или брикета од
мјешавине лигнита из лежишта угља Крека и остатка
у дрвној индустрији“, за ЈУ Универзитет у Тузли –
Рударско-геолошко-грађевински факултет, потрошачко
мјесто 24040007 у износу од 12.688,12 КМ, додијељеног
од стране Министарства цивилних послова БиХ.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација повећањем планираних прихода на
економском коду 732111 – Примљени текући трансфери
од државе.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу распореда

III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Универзитет у Тузли.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-8015-3/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 4/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 27.04.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за
посебне намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину за реализацију пројекта „Уређење простора,
набавка приоритетне опреме и софтвера за научноистраживачки рад“ за ЈУ Универзитет у Тузли,
потрошачко мјесто 24040001 у износу од 107.300,00
КМ, додијељеног од стране Федералног министарства
образовања и науке.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација повећањем планираних прихода на
економском коду 732112 – Примљени текући трансфери
од Федерације.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу
распореда прихода по основу текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24040001ЈУ Универзитет у Тузли, на економским кодовима
6137 – издаци за текуће одржавање у износу од ..
...............................................13.000,00 КМ
8213 – набавка опреме у износу од 94.300,00 КМ.
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III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Универзитет у Тузли.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-8020-2/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са чланом 29. став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број:
4/17), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 27.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017. годину, за
финансирање пројекта „Мобилни тимови“ за ЈУ Центар
за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања
и говора Тузла, потрошачко мјесто – 24020086 у износу
11.647,29 КМ, додијељене од Фонда отворено друштво
Босна и Херцеговина.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација, повећањем планираних прихода на
економском коду 731121 – Примљени текући трансфери
од међународних организација.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће се
повећање плана расхода и издатака у дијелу распореда
прихода по основу текућих и капиталних трансфера и
донација на потрошачком мјесту 24020086 – ЈУ Центар
за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања
и говора Тузла, на економским кодовима 613400 –
Набавка материјала и ситног инвентара у износу од
273,69 КМ и 613900 – Уговорене и друге посебне услуге
у износу од 11.373,60 КМ.
III
Задужује се ЈУ Центар за образовање и васпитање
и рехабилитацију слушања и говора Тузла да средства
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Центар за образовање и
васпитање и рехабилитацију слушања и говора Тузла.

^etvrtak, 08.06.2017. god.

В
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
				
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-8105-2/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 4/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017.
године, доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017. годину, за
финансирање пројекта „Замјена столарије на школском
објекту ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи“ за ЈУ ОШ
„Бановићи“ Бановићи, потрошачко мјесто – 24020001
у износу 89.622,00 КМ, додијељене од Амбасаде Јапана
у БиХ.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове
одлуке усмјерава се у Буџет Тузланског кантона
за 2017. годину у дијелу плана прихода по основу
намјенских и властитих прихода, текућих и капиталних
трансфера и донација, повећањем планираних прихода
на економском
коду 731111 – Примљени текући
трансфери од иностраних влада.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу
распореда прихода по основу текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24020001
– ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи, на економском коду:
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање у
износу од 89.622,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи да
средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017.
године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
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Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9050-2/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 4/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 04.04.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име реализације
пројекта „1001 Севдалинка и пјесме за сва времена“
за ЈУ Босански културни центар Тузланског кантона,
потрошачко мјесто – 24050005 у износу од 30.000,00
КМ, додијељене од стране Града Тузла.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација,
повећањем планираних прихода на економском коду
722751 – Примљене намјенске донације непланиране у
буџету.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу
распореда прихода по основу текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24050005
– ЈУ Босански културни центар Тузланског кантона, на
економском коду 6139 – Уговорене и друге посебне
услуге у износу од 30.000,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ Босански културни центар
Тузланског кантона да средства из тачке I ове одлуке
утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију наведене Одлуке задужују
се Министарство финансија Тузланског кантона,
Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона и ЈУ Босански културни центар
Тузланског кантона.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-6330-2/17
Тузла, 04.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 4/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 04.04.2017. године,
доноси

ОДЛУКУ

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име реализације
пројекта „Специјална школа и инклузивно образовање“
за ЈУ Завод за одгој и образовање особа са сметњама
у психичком и тјелесном развоју Тузла, потрошачко
мјесто – 24020084 у износу од 6.500,00 КМ, додијељене
од стране Федералног министарства образовања и
науке.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација,
повећањем планираних прихода на економском коду
722751 – Примљене намјенске донације непланиране у
буџету.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу
распореда прихода по основу текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24020084
– ЈУ Завод за одгој и образовање особа са сметњама у
психичком и тјелесном развоју Тузла, на економским
кодовима 6131 – Путни трошкови у износу од 1.000,00
КМ, 6134 – Набавка материјала и ситног инвентара у
износу од 750,00 КМ, 6139 – Уговорене и друге посебне
услуге у износу од 4.250,00 КМ и 8213 - Набавка опреме
у износу од 500,00 КМ.
III
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 31.12.2017.
године.
IV
За реализацију наведене Одлуке задужују
се Министарство финансија Тузланског кантона,
Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона и ЈУ Завод за одгој и образовање
особа са сметњама у психичком и тјелесном развоју
Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-6518-2/17
Тузла, 04.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 4/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 27.04.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име реализације
пројекта „Јачање инклузивне наставе на подручју
Општине Сребреник“ за ЈУ Прва основна школа
Сребреник, потрошачко мјесто – 24020031 у износу
од 6.500,00 КМ, додијељене од стране Федералног
министарства образовања и науке.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација,
повећањем планираних прихода на економском коду
722751 – Примљене намјенске донације непланиране у
буџету.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу распореда
прихода по основу текућих и капиталних трансфера и
донација на потрошачком мјесту 24020031 – ЈУ Прва
основна школа Сребреник, на економским кодовима
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у
износу од 2.334,34 КМ и 8213 - Набавка опреме у
износу од 4.165,66 КМ.
III
Задужује се ЈУ Прва основна школа Сребреник да
средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017.
године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Прва основна школа
Сребреник.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у“Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-7970-2/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
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са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 4/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 27.04.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име набавке
намјештаја и опреме за учионице у ЈУ Центар за
образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и
говора Тузла, потрошачко мјесто – 24020086 у износу
од 10.000,00 КМ, додијељене од стране „БИГМЕВ“
д.о.о. Сарајево.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација,
повећањем планираних прихода на економском коду
733112 – Донације од правних лица.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу распореда
прихода по основу текућих и капиталних трансфера и
донација на потрошачком мјесту 24020086 – ЈУ Центар
за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања
и говора Тузла, на економским кодовима 6134 – Набавка
материјала и ситног инвентара у износу од 681,11 КМ,
6137 – Издаци за текуће одржавање у износу од 1.100,00
КМ и 8213- Набавка опреме у износу од 8.218,89 КМ.
III
Задужује се ЈУ Центар за образовање и васпитање
и рехабилитацију слушања и говора Тузла да средства
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Центар за образовање и
васпитање и рехабилитацију слушања и говора Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-8725-1/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са чланом 29. став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број:
4/17), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 27.04.2017. године, доноси
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О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име реализације
пројекта „Мултимедијална учионица за ученике
са посебним потребама“ за ЈУ ОШ „Мехмед-бег
Капетановић Љубушак“ Градачац, потрошачко мјесто
– 24020010 у износу од 4.900,00 КМ, додијељене од
стране Федералног министарства образовања и науке.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација,
повећањем планираних прихода на економском коду
722751 – Примљене намјенске донације непланиране у
буџету.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу распореда
прихода по основу текућих и капиталних трансфера
и донација на потрошачком мјесту 24020010 – ЈУ
ОШ „Мехмед-бег Капетановић Љубушак“ Градачац,
на економски код 8213- Набавка опреме у износу од
4.900,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Мехмед-бег Капетановић
Љубушак“ Градачац да средства из тачке I ове одлуке
утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Мехмед-бег
Капетановић Љубушак“ Градачац.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-8273-2/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 42. став (3) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, број: 4/17) и 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 и 104/16), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 27.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
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I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17)
између буџетских корисника у дијелу текућих,
капиталних трансфера и донација у износу од 6.670,00
КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет потрошачког мјеста
-

24020061 – ЈУ Прва ОШ Живинице са
економског кода
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
......................................... 6.670,00 КМ

у корист потрошачких мјеста:
-

24020008 – ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Градачац
на економски код
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
......................................... 2.300,00 КМ
24020055 – ЈУ ОШ „Симин Хан“ Симин Хан,
Тузла
на економски код
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
............................................ 690,00 КМ
24020082 – ЈУ ОШ „Бријесница“ Бријесница
Велика, Добој Исток
на економски код
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
......................................... 1.160,00 КМ
24030004 – ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“
Градачац
на економски код
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
......................................... 2.070,00 КМ

III
Прерасподјела планираних расхода из тачке II
Одлуке извршиће се прерасподјелом планираних
прихода на следећи начин:
на терет потрошачког мјеста
- 24020061 – ЈУ Прва ОШ Живинице
са економског кода
- 732133 – Трансфер од кантоналне Службе за
запошљавање ................ 6.670,00 КМ
у корист потрошачких мјеста:
-

24020008 – ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Градачац
на економски код
732133 – Трансфер од кантоналне Службе за
запошљавање ................. 2.300,00 КМ
24020055 – ЈУ ОШ „Симин Хан“ Симин Хан,
Тузла
на економски код
732133 – Трансфер од кантоналне Службе за
запошљавање .................... 690,00 КМ
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24020082 – ЈУ ОШ „Бријесница“ Бријесница
Велика, Добој Исток
на економски код
732133 – Трансфер од кантоналне Службе за
запошљавање ................ 1.160,00 КМ
24030004 – ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“
Градачац
на економски код
732133 – Трансфер од кантоналне Службе за
запошљавање ................. 2.070,00 КМ

IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и наведени буџетски корисници
из тачке II ове одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
		
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9731/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 42. став (3) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, број: 4/17) и 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 и 104/16), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 27.04.2017 године, доноси

О Д Л У К У

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17)
између буџетских корисника у дијелу буџетских
средстава у износу од 2.600,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет потрошачког мјеста
-

24010001 – Министарство образовања, науке,
културе и спорта
са економског кода
- 614200 – Текући трансфери појединцима
......................................... 2.600,00 КМ
у корист потрошачког мјеста
-

24020051 – ЈУ ОШ „Солина“ Тузла
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на економски код
- 614200 – Текући трансфери појединцима
........................................... 600,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Солина“ Тузла.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
		
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-10203/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези
са чланом 42. став (3) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, број: 4/17) и 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 и 104/16), Влада Тузланског кантона на
сједници одржаној дана 27.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17)
између буџетских корисника у дијелу текућих,
капиталних трансфера и донација у износу од 700,00
КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет потрошачког мјеста
- 24020061 – ЈУ Прва ОШ Живинице
са економског кода
- 613900 – Уговорене и друге посебне услуге
............................................ 700,00 КМ
у корист потрошачког мјеста
-

24030029 – ЈУ Гимназија „Мустафа Камарић“
Грачаница
на економски код
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
............................................ 700,00 КМ

III
Прерасподјела планираних расхода из тачке II
Одлуке извршиће се прерасподјелом планираних
прихода на следећи начин:
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на терет потрошачког мјеста
- 24020061 – ЈУ Прва ОШ Живинице
са економског кода
- 732133 – Трансфер од кантоналне Службе за
запошљавање ................... 700,00 КМ
у корист потрошачког мјеста
-

24030029 – ЈУ Гимназија „Мустафа Камарић“
Грачаница
на економски код
- 732133 – Трансфер од кантоналне Службе за
запошљавање .................... 700,00 КМ
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Гимназија „Мустафа
Камарић“ Грачаница.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-10395/17
Тузла, 27.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 69. тачка 32. и чланом 80. став (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017. године, д о н о с и				
		

О Д Л У К У

о утврђивању услова, критерија и поступка за
расподјелу средстава за област спорта и тјелесне
културе за 2017. годину
Члан 1.
(Предмет)
(1) Овом одлуком утврђују се услови, критерији и
поступак за расподјелу планираних средстава у Буџету
Тузланског кантона за 2017. годину за област спорта и
тјелесне културе.
(2) Расподјела средстава за суфинансирање и
остваривање јавног интереса Тузланског кантона у
области спорта и тјелесне културе, врши се у складу
са расположивим средствима Буџета и Законом о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину, а
према намјенама утврђеним у члану 4. ове одлуке.
(3) Расподјела средстава из става (2) овог члана
врши се по основу упутства, које доноси министар
образовања, науке, културе и спорта (у даљем тексту:
министар).
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Члан 2.
(Корисници средстава)
(1) Право на додјелу средстава из члана 1. ове
одлуке имају носиоци спортских активности, чији се
програми/пројекти односе на:
a) врхунски спорт,
б) квалитетни спорт,
ц) спорт за лица са инвалидитетом,
д) тјелесне активности и спортске игре које
окупљају велики број дјеце и омладине, с циљем
правилног развоја и унапређивања здравља,
е) финансирање набавке неопходних спортских
реквизита, спортске опреме за развој школског спорта
и припрему школских екипа за наступ на спортским
такмичењима и студентске омладине Тузланског
кантона,
ф) спортски одгој и образовање,
g) здравствену заштиту спортиста,
х) пружање услуга коришћења објеката на име
тренажног процеса у области спорта,
и) организацију спортских манифестација.
(2) Поред намјена из става (1) овог члана, дио
средстава са потрошачке јединице 24010003 - Тјелесна
култура и спорт користи се и за редовно финансирање
Спортског савеза Тузланског кантона (у даљем тексту:
Спортски савез), по посебној одлуци Владе Тузланског
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона).
(3) Под носиоцима спортских активности у смислу
ове одлуке сматрају се:
а) спортски клубови,
б) спортска друштва,
ц) кантонални и општински/градски спортски
савези,
д) институције у области спортског одгоја и
образовања,
е) институције у области здравствене заштите
спортиста,
ф) јавна предузећа и јавне установе које пружају
услуге коришћења објеката на име тренажног процеса,
г) спортска удружења инвалидних лица,
х) друга правна лица која обављају дјелатност из
подручја тјелесног одгоја и спорта.
Члан 3.
(Услови)
(1) Носиоци спортских активности могу
кандидовати свој програм/пројекат ако испуњавају
следеће услове:
а) да имају сједиште у Тузланском кантону,
б) да су регистровани у складу са законом,
ц) да су измирили своје обавезе по основу пореза
и обавезних доприноса или имају закључен споразум
о одгођеном плаћању са надлежном пореском управом,
који се извршава на начин утврђен тим споразумом.
(2) Програми/пројекти спортских организација,
којима су додијељена средства у 2016. години са
потрошачке јединице 24010003 - Тјелесна култура и
спорт, а које нису поднијеле наративни и финансијски
извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава
биће одбачене и неће се узети у разматрање, изузев за
дио средстава који није дозначен из Буџета Тузланског
кантона, а који ће се доставити најкасније 30 дана од
дана преноса средстава на рачун корисника средстава.
(3) Изузетно, средства за суфинансирање програма/
пројеката могу се додијелити носиоцима спортских
активности из става (3) претходног члана са сједиштем
ван подручја Тузланског кантона, која су регистрована
на територији Босне и Херцеговине, ако се ради о
програмима/пројектима од интереса за Тузлански
кантон, што ће се цијенити у сваком конкретном случају.
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Члан 4.
(Критерији за вредновање програма/пројеката)
(1)
Вредновање,
односно
суфинансирање
кандидованих програма/пројеката врши се у складу са
одредбама овог члана, и то на следећи начин:
а) врхунски и квалитетни спорт (вреднују се и
суфинансирају такмичења у оквиру ин-тернационалних
и државних савеза чланица IOC-a i Sport Accorda)
Суфинансирају се програми/пројекти који се
односе на:
Врхунски спорт (колективни спортови)
- припреме и учешће на међународном лигашком
такмичењу у организацији кровних међународних
спортских асоцијација, те олимпијским играма
(јуниорска или сениорска конкуренција).
Врхунски спорт (појединачни спортови)
- припреме и учешће на олимпијским играма;
свјетским, европским и балканским првенствима;
медитеранским играма; (јуниорска или сениорска
конкуренција).
Квалитетни спорт (колективни спортови)
- припреме и учешће у прва два највиша ранга
такмичења организованим на нивоу БиХ (сениорска
конкуренција),
- припреме и учешће у највишем рангу такмичења
организованом на нивоу БиХ (омладинске узрасне
категорије).
Квалитетни спорт (појединачни спортови)
- припреме и учешће на појединачном првенству
БиХ или другом сличном првенству, које осигурава
пласман у репрезентацију БиХ.
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз
следеће критерије:
- резултати остварени у протеклој такмичарској
сезони (олимпијске игре; свјетско, европско и балканско
првенство; медитеранске игре; првенство БиХ; Куп
БиХ),
- сложеност система такмичења,
- дужина трајања сезоне,
- традиција,
- масовност.
б) спорт за лица са инвалидитетом
Суфинансирају се програми/пројекти који се
односе на:
Врхунски спорт (колективни спортови)
- припреме и учешће на међународном лигашком
такмичењу у организацији кровних међународних
спортских асоцијација.
Врхунски спорт (појединачни спортови)
- припреме и учешће на параолимпијским играма;
специјалним олимпијадама; свјетским, европским и
балканским првенствима.
Квалитетни спорт (колективни спортови)
- припреме и учешће у прва два највиша ранга
такмичења организованим на нивоу БиХ.
Квалитетни спорт (појединачни спортови)
- припреме и учешће на појединачном првенству
БиХ или другом сличном првенству које осигурава
пласман у репрезентацију БиХ.
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз
следеће критерије:
- резултати остварени у протеклој такмичарској
сезони (параолимпијске игре; специјалне олимпијаде;
свјетско, европско и балканско првенство; медитеранске
игре; првенство БиХ; Куп БиХ),
- сложеност система такмичења,
- дужина трајања сезоне,
- традиција,
- масовност.
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ц) тјелесне активности и спортске игре које
окупљају велики број дјеце и омладине с циљем
правилног развоја и унапређивања здравља
Школски спорт
Суфинансирају се програми/пројекти који се
односе на:
- организацију школских спортских такмичења.
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз
следеће критерије:
- сложеност система такмичења,
- дужина трајања такмичења,
- резултати остварени у протеклом периоду
организацијом истих или сличних такмичења,
- традиција организовања школских спортских
такмичења,
- стручни кадар за реализацију програма/
пројекта.
Омасовљење спорта и афирмација улоге спорта у
друштву, посебно код младих
Суфинансирају се програми/пројекти који се
односе на:
- тјелесне активности и спортске игре које
окупљају велики број дјеце и омладине.
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз
следеће критерије:
- успостављеност
основног
сегмента
по
категоријама (школа спорта-пионири-кадети-јуниори),
- успостављеност система тренажног процеса,
- број учесника у реализацији програма/
пројекта.
д) спортски одгој и образовање
Суфинансирају се програми/пројекти који се
односе на:
- спортску едукацију младих, школске и
студентске омладине,
- едукацију стручних лица.
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз
следеће критерије:
- резултати остварени у протеклом периоду
реализацијом истих или сличних програма/пројеката,
- стручни кадар за реализацију програма/
пројекта,
- број часова предвиђен за едукацију,
- број учесника у едукацији.
е) здравствена заштита спортиста
Суфинансирају се програми/пројекти који се
односе на:
- обезбјеђење
и
унапређивање
система
здравствене заштите врхунских, квалитетних и
перспективних спортиста,
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз
следеће критерије:
- број прегледа/услуга у оквиру континуираног
провођења система здравствене заштите у претходном
периоду,
- број
спортиста
обухваћен
системом
здравствене заштите,
- број обављених систематских прегледа у
претходном периоду.
ф) организација спортских манифестација
Суфинансирају се програми/пројекти који се
односе на:
- организација
манифестација
са
дугом
традицијом и масовног карактера,
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- организација спортских манифестација од
кантоналног значаја.
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз
следеће критерије:
- традиција
организовања
спортских
манифестација,
афирмација спорта у Тузланском кантону,
афирмација спортских резултата које су
остварили спортисти са подручја Тузланског кантона.
г) пружање услуга коришћења објеката на име
тренажног процеса у области спорта
Суфинансирају се програми/пројекти јавних
предузећа и јавних установа који се односе на:
- пружање услуга коришћења објеката на име
тренажног процеса спортским правним лицима у
колективним спортовима, који се такмиче у прва два
највиша ранга такмичења на нивоу БиХ.
Кандидовани програми/пројекти вреднују се кроз
следеће критерије:
- ранг такмичења у којем се такмичи спортско
правно лице којем се суфинансирају трошкови
тренажног процеса,
- резултати које је спортско правно лице
остварило у протеклој такмичарској сезони,
- сложеност система такмичења у којем се
такмичи спортско правно лице којем се суфинансирају
трошкови тренажног процеса.
(2) Под колективним спортовима, у смислу ове
одлуке, сматрају се: фудбал/ногомет, кошарка, рукомет
и одбојка.
(3) Под протеклом такмичарском сезоном у смислу
ове одлуке сматра се сезона 2015/16.
Члан 5.
(Програми/пројекти који се не финансирају)
Право на додјелу средстава из ове одлуке не могу
остварити носиоци спортских активности који су
кандидовали програме/пројекте чије суфинансирање
није предвиђено чланом 4. ове одлуке, односно који су
кандидовали програме/пројекте који су усмјерени:
а) на промоцију програма политичких партија,
б) за остваривање вјерских циљева,
ц) на финансирање плата и других издатака
запосленика у правном лицу,
д) искључиво на инвестициона улагања, изградњу
и адаптацију објеката, куповину опреме или слично.
Члан 6.
(Поступак)
(1) Министарство, на основу ове одлуке, расписује
Јавни позив за суфинансирање програма/пројеката
спортских организација и остваривање јавног интереса
Тузланског кантона у области спорта и тјелесне културе
(у даљем тексту: Јавни позив) и исти објављује у једном
од дневних листова и на веб страници Министарства.
(2) Министар формира комисију за отварање
пријава достављених по Јавном позиву, а коју чине
представници Министарства и која ће утврдити садржај
достављене документације у смислу благовремености
и потпуности достављених пријава по Јавном позиву.
(3) Након што комисија из става (2) овог члана
достави министру извјештај о обављеном послу,
министар ће формирати комисију састављену од
истакнутих спортиста, спортских радника, спортских
стручњака или других лица која, на основу критерија
утврђених овом одлуком, врши вредновање, оцјену и
одабир програма/пројеката кандидованих од стране
носилаца спортских активности. Комисија ће у писаној
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форми образложити и констатовати у записник о
разматрању предложених програма/пројеката, чиме се
руководила приликом вредновања и одређивања висине
додијељених средстава.
(4) Програм расподјеле средстава за област спорта
и тјелесне културе из Буџета Тузланског кантона за
2017. годину, (у даљем тексту: Програм расподјеле
средстава), на приједлог комисије из става (3) овог
члана, доноси министар.
(5) Програмом расподјеле средстава из става (4)
овог члана прописаће се назив носиоца спортских
активности којем се средства додјељују, назив
програма/пројекта носиоца спортских активности који
се суфинансира, висина додијељених финансијских
средстава, број жиро рачуна корисника и критерији
којима се комисија, из става (3) овог члана, руководила
приликом вредновања и одређивања висине средстава.
(6) На основу донесеног Програма расподјеле
средстава, Министарство ће донијети одлуку о
одобравању финансијских средстава корисницима
износима и намјени финансијских средстава, на које
сагласност даје Влада Кантона.
(7) Након давања сагласности Владе Кантона
на одлуку из става (6) овог члана, министар ће, у име
даваоца средстава, са носиоцима спортких активности
којима су одобрена финансијска средства, као
корисницима средстава, закључити посебне уговоре
којима ће се регулисати међусобна права и обавезе.
(8) Приликом кандидовања програма/пројекта,
апликанти су обавезни испунити Апликацијски
образац за додјелу средстава са потрошачке јединице
24010003 - Тјелесна култура и спорт за 2017. годину, те
образац Изјаве о тачности свих података достављених
по пријави на Јавни позив, овјерени печатом правног
субјекта и потписани од стране овлашћеног лица.
(9) Обрасци из става (8) овог члана су саставни дио
ове одлуке.
Члан 7.
(Подношење извјештаја о намјенском утрошку
средстава)
(1) Корисник средстава, додијељених на основу
ове одлуке, доставља Министарству наративни и
финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава
на начин и у роковима који ће се дефинисати уговором
из члана 6. став (4) ове одлуке.
(2) Министарство прати реализацију програма/
пројекта и контролу утрошка средстава додијељених
корисницима.
(3) Корисник који не поступи у складу са одредбом
става (1) овог члана не може остварити право за додјелу
средстава за суфинансирање програма/пројекта за
наредну годину.
Члан 8.
(Потребна документација)
(1) Носиоци спортских активности обавезни су
приликом пријаве на Јавни позив доставити следећу
документацију:
а) апликацијски образац за додјелу средстава
са потрошачке јединице 24010003-Тјелесна култура
и спорт за 2017. годину (доступан на веб страници
Министарства - www.monkstk.ba),
б) изјаву о тачности свих података достављених
по пријави на Јавни позив (доступна на веб страници
Министарства - www.monkstk.ba),
ц) рјешење о упису у регистар правних лица
(овјерена фотокопија),

Broj 8 - Strana 714

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

д) увјерење о порезној регистрацији и ИД број
(овјерена фотокопија),
е) спесимен потписа лица одговорних за
финансије (овјерена фотокопија, не достављају носиоци
спортских активности из члана 2. став (3) тачке д) ове
одлуке),
ф) биланс стања и успјеха за претходну годину
(овјерена фотокопија),
г) доказ о измиреним обавезама по основу пореза
и обавезних доприноса (увјерење издато од надлежне
пореске управе, не достављају носиоци спортских
активности из члана 2. став (3) тачке д), е) и ф) ове
одлуке),
х) приједлог програма/пројекта за суфинансирање
који садржи минимално:
- опис програма/пројекта,
- висину трошкова која се потражује,
- прецизне
податке
којима
се
доказује
испуњавање критерија из члана 4. ове одлуке,
- спецификацију свих предвиђених трошкова
програма/пројекта,
- податке о другим изворима финансирања
са тачно наведеним износима које ће ти извори
суфинансирати,
- кратак извјештај о постигнутим резултатима у
протеклој такмичарској сезони (не достављају носиоци
спортских активности из члана 2. став (3) тачке д), е) и
ф) ове одлуке).
и) фотокопије уговора закључених имеђу јавних
предузећа, односно јавних установа и спортских
правних лица у колективним спортовима, који се
такмиче у прва два највиша ранга такмичења на нивоу
БиХ, а који се односе на пружање услуга коришћења
објеката на име тренажног процеса (достављају само
јавна предузећа и јавне установе који аплицирају са
програмом/пројектом из члана 4. став (1) тачка г) ове
одлуке).
(2) Носиоци спортских активности који имају
закључен споразум о одгођеном плаћању са надлежном
пореском управом, дужни су приликом кандидовања
програма/пројекта доставити овјерену фотокопију
закљученог споразума о одгођеном плаћању, те
одговарајуће доказе о извршавању споразума на начин
како је то истим утврђено.
Члан 9.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-40-10442/17
Тузла, 27.04.2017. године
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Aplikacijski obrazac

– Javni poziv za dodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003Tjelesna kultura i sport za 2017. godinu
1. Puni naziv programa/projekta:
____________________________________________________________________
2. Naziv pravnog lica (predlagača programa/projekta):
________________________________________________________
3. Broj Rješenja o registraciji i datum upisa u registar pravnih lica:
Rješenje broj: ___________ od___________ ( datum izdavanja rješenja)
4. Identifikacioni broj predlagača programa/projekta:
_______________________________________________________________
5. Broj transakcijskog računa:
_______________________________________________________________
6. Naziv I adresa banke u kojoj je račun otvoren:
_____________________________________________________ (naziv banke)
_____________________________________________________ (adresa banke)
7. Organizacioni oblik predlagača programa/projekta (zaokružiti):
1) udruženje građana,
2) javna ustanova,
3) javno preduzeće,
4) fondacija,
5) ostalo.
8. Adresa predlagača programa/projekta:
________________________________________________________________
9. Telefon, faksi email predlagača programa/projekta:
_____________________________________ (telefon)
_____________________________________ (broj faksa)
_____________________________________ (email adresa)

Tuzla,_________________

M.P.

1
Potpis ovlaštenog lica:
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10. Ime I prezime kontakt osobe (ovlaštenog lica):
______________________________________
Funkcija koju kontakt osoba (ovlašteno lice) obavlja u sportskom pravnom licu:
______________________________________
Telefoni e-mail adresa kontakt osobe (ovlaštenog lica):
________________________ (telefon)
_______________________ (e-mail adresa)
11. Da li ste u budžetskoj 2016. godini bili korisnik sredstava sa potrošačke jedinice
„Tjelesna kultura i sport“? (zaokružiti)
da)
ne)

12. Nazivi rang takmičenja u kojem se pravno lice takmiči, te tačan naziv granskog
sportskog saveza u čijoj organizaciji se organizuje, uređuje i provodi sistem
takmičenja (odnosi se samo na sportska pravna lica u sistemu takmičenja):
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
13. Ciljevi koji se želi postići realizacijom programa/projekta:
1) generalni (opći) cilj
___________________________________________________________
2) posebni ciljevi
___________________________________________________________
___________________________________________________________
14. Mjesto realizacije programa/projekta, uža lokacija i općina:
____________________________ (mjesto realizacije)
____________________________ (uža lokacija) __________________________
(općina)

Tuzla,_________________

M.P.

2
Potpis ovlaštenog lica:
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15. Vremenski okvir (početak realizacije programa/projekta,
programa/projekta, okončanje realizacije programa/projekta):

trajanje/period

______________________ (datum početka realizacije)
______________________ (trajanje/period - izražen u punim danima I mjesecima,
ukoliko se isti realizuje u period većem od 1 mjeseca)
______________________
(datum okončanja realizacije)
16. Iznos sredstava koji se potražuje od Ministarstva obrazovanja, nauke, culture I
sportaTuzlanskog kanntona:
__________________________________
slovima - ______________________________________________________
17. Ostali izvori finansiranja programa/projekta (navesti izvore):
1) ______________________________________
2) ______________________________________
3) ______________________________________
4) ______________________________________
5) ______________________________________
18. Sportska aktivnost za koju se aplicira (zaokružiti):
1) vrhunski sport,
2) kvalitetni sport,
3) sport za lica sa invaliditetom,
4) finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj
školskog sporta I pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima
školske i studentske omladine Tuzlanskog kantona,
5) tjelesne aktivnosti I sportske igre koje okupljaju veliki broj djece I omladine s ciljem
pravilnog razvoja I unapređivanja zdravlja,
6) sportski odgoj I obrazovanje,
7) zdravstvena zaštita sportista,
8) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,
9) organizacija sportskih manifestacija.

Tuzla,_________________

M.P.

3
Potpis ovlaštenog lica:

Broj 8 - Strana 718

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

^etvrtak, 08.06.2017. god.

IZJAVA
kojom Ja ____________________________________________________, roĎen dana
(imeiprezime)

___.___._____. godine, u ________________, općina ________________________, trenutno
nastanjen u _______________________, na adresi _____________________________, općina
_____________________, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,
izjavljujem sljedeće:
1. da sam ovlašteni predstavnik __________________________________________,
(navesti naziv sportske organizacije)

ovlašten za poduzimanje svih radnji u postupku po Javnom pozivu za sufinansiranje
programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog
kantona u oblasti sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu objavljenom u dnevnom listu
„__________________“ od dana ___.___.2017. godine;
2. da su svi podaci, po prijavi na Javni poziv iz tačke 1. ove izjave, predočeni u okviru priložene
dokumentacije i predloženog programa/projekta za sufinansiranje, tačni, te da ću u slučaju
potrebe za iste dostaviti odgovarajuće dokaze kojima se predočene činjenice utvrĎuju.

Tuzla, ___.___._____. godine

Čitak potpis ovlaštenog lica:
__________________

M.P.
(na ovom mjestu dodatano ovjeriti pečatom sportske organizacije)

^etvrtak, 08.06.2017. god.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11) а у вези са
чланом 69. тачка 37. и чланом 80. став (7) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о утврђивању критерија, услова и поступка за
расподјелу средстава са потрошачке јединице
24010013 – Манифестације културе од интереса за
Тузлански кантон за 2017. годину
I
Овом одлуком утврђују се услови, критерији и
поступак расподјеле средстава са потрошачке јединице
24010013 - Манифестације културе од интереса за
Тузлански кантон.
II
Расподјела средстава за суфинансирање програма/
пројеката манифестација културе од интереса за
Тузлански кантон, у износу од 20.000,00 КМ, и то
непрофитним организацијама 16.400,00 КМ, приватним
предузећима и предузетницима 2.000,00 КМ и другим
нивоима власти 1.600,00 КМ, вршиће се у складу са
расположивим средствима Буџета Тузланског кантона за
2017. годину и Законом о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 4/17), а према Календару манифестација
културе од интереса за Тузлански кантон.
III
Са потрошачке јединице 24010013 - Манифестације
културе од интереса за Тузлански кантон, финансираће
се појединачни програми/пројекти – манифестације
правних лица која организују традиционалне и друге
значајне позоришне, књижевне, музичко-сценске,
музичке, плесне, музејске, ликовне, галеријске и
архивске манифестације, трибине, симпозије и
програме, уколико програми/пројекти манифестација
који се кандидују испуњавају један или више од
следећих услова:
1. афирмишу културу, културно стваралаштво и
културно-историјско наслијеђе Тузланског кантона и
доприносе његовом очувању,
2. укључују програме међународне сарадње,
3. значе обиљежавање годишњица рада установа
културе и образовања,
4. на други начин нису остварили право на
суфинансирање из Буџета Тузланског кантона у 2017.
години.
Због ограниченог износа средстава, апликант може
предложити један програм/пројекат за манифестације
културе од интереса за Тузлански кантон. За такву
манифестацију се може додијелити максимално
3.000,00 КМ.
IV
Финансијски се неће подржати програми/пројекти
манифестација:
1. програми/пројекти засновани искључиво на
остваривању вјерских циљева,
2. програми/пројекти базирани на промоцији
активности политичких странака,
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3. програми/пројекти подносилаца захтјева са
сједиштем изван Тузланског кантона,
4. програми/пројекти којима се подразумијева
финансирање плата (бруто и нето лични доходак) и
основне дјелатности,
5. програми/пројекти који су предвиђени за
суфинансирање са других буџетских позиција,
6. програми/пројекти чија је једина сврха корист
запослених у правном лицу,
7. програми/пројекти којима се подразумијева
финансирање адаптације, реконструкције, инвестиционо улагање у обнову објеката, куповина опреме и
слично,
8. програми/пројекти манифестација установа
културе и образовања, чији је оснивач Скупштина
Тузланског кантона,
9. програми/пројекти предлагача који нису
доставили извјештај, са комплетном документацијом,
којом се доказује да су средства у претходној
години добијена од Владе Тузланског кантона или
Министарства образовања, науке, културе и спорта (у
даљем тексту: Министарство) намјенски утрошена.
V
Уз манифестације, које испуњавају услове из
тачака III и IV ове одлуке, од посебног интереса за
Тузлански кантон при додјели средстава су:
1. програми/пројекти манифестација установа
културе и образовања, које је основао Град Тузла или
једна од општина Тузланског кантона, а чији програм
предвиђа и средства из других извора финансирања,
2. програми/пројекти манифестација културе,
за чију реализацију се већина средстава обезбјеђује
из других извора финансирања, о чему предлагач
доставља валидан доказ,
3. програми/пројекти других предлагача, ако
испуњавају услове из тачака III и V ове одлуке.
VI
Министарство ће утврдити да ли су испуњени
услови утврђени овом одлуком, у вези са чим је
апликант, приликом кандидовања програма/пројекта,
обавезан доставити следећу документацију:
1. рјешење о упису у одговарајући регистар
правних лица (овјерена фотокопија),
2. идентификацијске знакове, идентификациони
број из регистра пословних субјеката, спесимен
потписа (овјерене фотокопије),
3. програм/пројекат са кратким описом,
4. листу манифестација културе, реализованих у
2016. години,
5. финансијски план предложеног пројекта,
са потпуном спецификацијом трошкова, висином
средстава која се потражује од Министарства и изјавом
о другим изворима финансирања програма/пројекта,
6. доказ о измиреним обавезама по основу
обавезних доприноса (допринос ПИО/МИО, допринос
за здравствено осигурање, допринос за осигурање од
незапослености) и пореза на плату, односно пореза на
доходак, не старије од три мјесеца за правна лица која
аплицирају за кориснике средстава која су предмет ове
одлуке.
VII
Календар манифестација културе од интереса
за Тузлански кантон и Програм расподјеле средстава
са потрошачке јединице 24010013 - Манифестације
културе од интереса за Тузлански кантон, доноси
министар образовања, науке, културе и спорта, у складу
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са овом одлуком, а на приједлог Одјељења за културу и
спорт.
Након усвојеног Програма, Министарство ће
донијети одлуку о одобравању финансијских средстава
корисницима, износима и намјени финансијских
средстава, на коју сагласност даје Влада Тузланског
кантона. Након давања сагласности Владе Тузланског
кантона на наведену одлуку, министар ће, у име
даваоца средстава, са предлагачима пројеката којима
средства буду одобрена, закључити уговоре. Уговорима
ће се утврдити међусобна права и обавезе уговорних
страна, у складу са оперативним средствима у Буџету
Тузланског кантона за 2017. годину за ове намјене.
VIII
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у «Службеним новинама Тузланског
кантона».
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-40-10448/17
Тузла, 27.04.2017. године

311

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017. године, д о н о с и

^etvrtak, 08.06.2017. god.

-	Консолидовани
годишњи
извјештај
о
извршењу Буџета,
-	Консолидовани исказ о капиталним издацима
и финансирању,
-	Консолидовани биланс стања,
-	Консолидовани исказ о новчаним токовима,
- Годишњи извјештај о платама и броју
запослених,
-	Извјештај о обрачунатој и уплаћеној накнади
за заштити од природних и других несрећа.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеним новинама Тузланског кантона“, изузев
финансијских извјештаја из члана 2. ове одлуке.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9738/17
Тузла, 27.04.2017. године

312

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
04.04.2017. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О Д Л У К У

о измјени Рјешења о именовању Тима за
спречавање корупције на подручју Тузланског
кантона

Члан 1.
Усваја се консолидовани годишњи Финансијски
извјештај Буџета Тузланског кантона за 2016. годину са
износима исказаним у КМ:
1. ПРИХОДИ ........................................ 314.310.392
2. РАСХОДИ ......................................... 292.795.584
3. ТЕКУЋИ СУФИЦИТ (1. - 2.) ........... 21.514.808
4. КАПИТАЛНИ ПРИМЦИ .................................. 0
5. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ..................... 4.787.470
6. НЕТО НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА .....
............................................................... -4.787.470
7. УКУПАН СУФИЦИТ (3. + 6.) .......... 16.727.338
8. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(примљене отплате датих зајмова и кредита) ....
................................................................ 3.140.410
9. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(позајмљивање другима и учешће у заједничким
улагањима)
10. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (8. - 9.) ............................ 3.140.410
11. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА .............. 0,00
12.. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТЕ ДУГОВА ...................
............................................................. 16.095.569
13. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ(нето отплате дугова)
........................................................... -16.095.569

Члан 1.
У тачци I Рјешења о именовању Тима за
спречавање корупције на подручју Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 11/16 и
2/17), под редним бројем 1. ријечи „Кристина Тадић
– предсједник“, замјењују се ријечима „Јасминка
Имамовић – предсједник“.

о усвајању годишњег обрачуна за 2016. годину

14. УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
(7. + 10.+13.) ....................................... 3.772.179
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке чине финансијски искази:
-	Консолидовани рачун прихода и расхода,

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-49-12655/17
Тузла, 04.04.2017. године

313

На основу члан0ва 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), члана 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), а у вези са чланом 11. Уговора о регулисању
међусобних односа у вези са преношењем и преузимањем
дијела оснивачких права над Јавном установом
Народна и универзитетска библиотека „Дервиш
Сушић“ Тузла, број: 02/1-40-5473-9/17 од 31.03.2017.

^etvrtak, 08.06.2017. god.
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године, уз претходну сагласност градоначелника Града
Тузла за привремено именовање Управног одбора
Јавне установе Народна и универзитетска библиотека
„Дервиш Сушић“ Тузла, број: 02-34-2974-2017 од
03.04.2017. године, Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 04.04.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Управног одбора
ЈУ Народна и универзитетска библиотека „Дервиш
Сушић“ Тузла
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Народна
и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла,
на период најдуже 60 дана, у следећем саставу:
1. Алмир Жилић, предсједник
2. Омар Хаџић, члан
3.	Ениса Жунић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-7072-2/17
Тузла, 04.04.2017. године

314

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 46. Закона о архивској дјелатности („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
27.04.2017. године, доноси
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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 и 13/11), а у вези са чланом 15.
Закона о оснивању Јавне установе Ветеринарски завод
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 11/03), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 17.04.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању Управног одбора Јавне установе
Ветеринарски завод Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе
Ветеринарски завод Тузланског кантона у Тузли, на
период од четири (4) године, у следећем саставу:
1. Адвија Чаушевић, предсједник,
2. Мирза Дедић, члан,
3. Мерсад Пурдић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-14416/17
Тузла, 17.04.2017. године

316

Р Ј Е Ш Е Њ Е

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, и 13/11), а у вези са
чланом 69. став (1) тачка 26. и чланом 79. став (3)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017.
годину („Службене новине Тузланског кантона”, број:
4/17), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 17.04.2017. године, д о н о с и

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Архив
Тузланског кантона, на период најдуже 60 дана, у
следећем саставу:

о утврђивању услова, критерија и поступака за
расподјелу средстава у Буџету Тузланског кантона
за 2017. годину – Материјално збрињавање
социјално угрожених лица

о привременом именовању Управног одбора ЈУ
Архив Тузланског кантона

1.
2.
3.

Шефко Сулејмановић, предсједник
Мирзет Алић, члан
Хатиџа Фетахагић, члан

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-3050-2/17
Тузла, 27.04.2017. године

П Р О Г Р А М

I
Овим програмом утврђују се услови, критерији
и поступак расподјеле средстава Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину – „Материјално збрињавање
социјално угрожених лица“ (у даљем тексту:
Програм) у износу од 184.000,00 КМ (словима:
стотинуосамдесетичетирихиљаде КМ).
II
Програм расподјеле средстава обухвата:
- суфинансирање трошкова електричне енергије
расељеним лицима смјештеним у избјегличким
насељима и кућицама Холандске Владе 118.000,00 КМ
- суфунансирање трошкова набавке огрева
(угља, дрва) расељеним лицима смјештеним у
избјегличким насељима и најугроженијим расељеним
породицама у индивидуалном смјештају 66.000,00 КМ.
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III
Средства из тачке II став 1. алинеја 1. овог
програма могу користити расељена лица смјештена у
избјегличким насељима и кућицама Холандске Владе
на подручју Тузланског кантона под условом да имају
признат статус расељеног лица и да укупни приход по
члану домаћинства не прелази 14% просјечне плате у
Тузланском кантону из претходне године. Под укупним
приходима се сматрају:
1. плата и друга примања из радног односа,
2. старосне, инвалидске и породичне пензије,
3. приходи од пољопривредне дјелатности,
4. примања по прописима о борачко-инвалидској
заштити и заштити цивилних жртава рата,
5. приходи остварени на основу имовинског
права и
6. приходи од допунског рада.
Средства предвиђена за намјене из тачке II став 1.
алинеја 1. овог програма користиће се на основу одлуке
Министарства за рад, социјалну политику и повратак
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство)
о суфинансирању трошкова електричне енергије у
2017. години, на коју Влада Тузланског кантона даје
сагласност.
IV
Средства из тачке II став 1. алинеја 2. овог
програма могу користити расељена лица смјештена
у избјегличким насељима на подручју Тузланског
кантона као и најугроженије расељене породице у
индивидуалном смјештају на подручју Тузланског
кантона, под условом да имају статус расељеног лица и
да укупни приход по члану домаћинства не прелази 14%
просјечне плате у Тузланском кантону из претходне
године. Под укупним приходима се сматрају:
1. плата и друга примања из радног односа,
2. старосне, инвалидске и породичне пензије,
3. приходи од пољопривредне дјелатности,
4. примања по прописима о борачко-инвалидској
заштити и заштити цивилних жртава рата,
5. приходи остварени на основу имовинског
права и
6. приходи од допунског рада.
Министарство ће услове и критерије из ове
Одлуке доставити општинским службама задуженим
за расељена лица које ће у сарадњи са центрима за
социјални рад општина вршити анализу примања
расељених лица и достављати спискове Министарству.
Основни критерији:
1. Укупан приход по члану домаћинства не
прелази 14% просјечне плате у Тузланском кантону из
претходне године.
Посебни критерији на основу којих се формира
листа:
1. Број чланова домаћинства
У случају да има више породица са истим бројем
чланова домаћинства, предност ће се давати породицама
из рањивих категорија по следећем редослиједу:
a) шехидске
породице
односно
породице
погинулих бораца,
б) ратни војни инвалиди,
ц) породице несталих,
d) бивши логораши,
e) инвалидна лица и дистрофичари који немају
примања по основу ПИО/МИО,
ф) самохране мајке и
г) демобилисани борци.
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Министарство ће својом одлуком утврдити
број породица и висину финансијских средстава по
општинама за ове намјене, као и висину финансијских
средстава по једном домаћинству, а на коју Влада
Тузланског кантона даје сагласност.
V
Средства за намјене из тачке I овог програма
утврђена су у 23 раздјелу Буџета Тузланског кантона
за 2017. годину, глава 04, потрошачко мјесто 0002
– Материјално збрињавање социјално угрожених,
економски код 614 200 – грантови појединцима.
VI
За извршавање ове одлуке задужују се
Министарство за рад, социјалну политику и повратак и
Министартво финансија, у складу са одредбама Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
и расположивим средствима.
VII
Програм ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-7377/17
Тузла, 17.04.2017. 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 и 13/11), а у вези са
чланом 69. став 1. тачка 25 и чланом 79. став 2. Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17)
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.04.2017. године, доноси

П Р О Г Р А М

о утврђивању услова, критерија и поступака за
расподјелу средстава Буџета Тузланског кантона за
2017. годину „Подршка повратку прогнаних лица“
I
Овим програмом утврђују се услови, критерији
и поступак расподјеле средстава Буџета Тузланског
кантона за 2017 годину - Подршка повратку прогнаних
лица (у даљем тексту: Програм) у износу од 224.700,00
КМ (словима: двијестотинедвадесетчетирихиљадеседа
мстотина КМ).
II
Програм расподјеле средстава обухвата:
- помоћ другим нивоима власти у случају
потреба за хитним интервенцијама у зонама повратка и
колективним центрима .............................. 42.700,00 КМ
- пројекти одрживог повратка .... 182.000,00 КМ.
III
Средства из тачке II став 1. алинеја 1. предвиђена
за „Помоћ другим нивоима власти у случају потребе
за хитним интервенцијама у зонама повратка и
колективним центрима“ додјељиваће се општинама/
граду за рјешавање проблема у зонама повратка и
колективним насељима гдје бораве расељена лица.
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Услови за додјелу средстава:
- да се ради о мјесним заједницама, односно
насељима у којима живе повратници,
- да се ради о колективним насељима у којима
је потребна интервенција на инфраструктурним
објектима и објектима колективог становања.
Министарство за рад, социјалну политику и
повратак (у даљем тексту: Министарство) ће одлуком
дефинисати висину донације по захтјеву општинеграда/мјесне заједнице за ове намјене.
Уз захтјев општине-града/мјесне заједнице
обавезне су доставити следећу пратећу документацију:
- писмени захтјев мјесне заједнице или насеља
упућен општини/граду или захтјев општине/града у
име мјесне заједнице,
- сагласност општине/града по поднесеном
захтјеву,
- доказ издат од општине/града да се ради о
повратничком насељу или колективном центру.
Министарство ће одредити висину финансијских
средстава на основу достављене документације. На
одлуку Министарства Влада Тузланског кантона даје
сагласност.
Рок за правдање утрошка одобрених средстава
утврдиће се Одлуком о одобравању средстава.
IV
Средства из тачке II став 1. алинеја 2. предвиђена
за „Пројекте одрживог повратка“ у реализацији
Министарства у износу од 182.000,00 КМ биће
распоређена, као помоћ повратницима на подручје
Тузланског кантона и лицима која су имала статус
расељеног лица на подручју Тузланског кантона а
вратила се у своја пријератна пребивалишта.
Средства
су
намијењена
за
реализацију
самосталних пројеката у износу до 5.000,00 КМ по
појединцу.
Одабир корисника вршиће Министарство путем
јавног позива.
Услови:
- попуњен пријавни образац,
- да се ради о повратнику,
- да је имао статус расељеног лица на подручју
Тузланског кантона прије повратка у пријератно
мјесто пребивалишта, као и статус расељеног лица на
подручју Републике Српске прије повратака на подручје
Тузланског кантона,
- да је приложена пројектна идеја за коју се
тражи донација,
- да повратник до сада није примио донацију
на име одрживог повратка од стране ресорног
Министарства.
Критерији на основу којих се врши бодовање
поднесених захтјева, утврдиће се Правилником о
утврђивању критерија и поступка за одабир корисника
донација у финансијским средствима на име одрживог
повратка који ће, након доношења овог програма,
донијети министар за рад, социјалну политику и
повратак Тузланског кантона, а на исти сагласност даје
Влада Тузланског кантона.
Број корисника који могу добити финансијска
средства је максимално до пет (5) по једној општини/
граду.
Са одабраним корисницима Министарство ће
потписати појединачне уговоре, а корисницима ће
средства бити дозначена на лични трансакцијски рачун
у складу са ликвидношћу буџета.
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V
Средства за намјене из тачке II овог програма
утврђена су у 23 раздјелу Буџета Тузланског кантона
за 2017. годину, глава 04, потрошачко мјесто 0001 –
Подршка повратку прогнаних лица, економски код:
- за средства из тачке II став 1. алинеја 1. 614
100 – Текући трансфери другим нивоима власти
- за средства из тачке II став 1. алинеја 2. 614
200 – Текући трансфери појединцима
VI
За извршење овог програма задужују се
Министарство за рад, социјалну политику и повратак и
Министарство финансија Тузланског кантона у складу
са Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2017. годину.
VII
Програм ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-9084/17
Тузла, 17.04.2017. године

318

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине (”Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15 и 104/16), а у вези са чланом 42. ставови 1., 2.
и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2017. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
број: 4/17) министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17) на
потрошачком мјесту 24020046 – ЈУ ОШ „Нови Град“
Тузла у дијелу буџетских средстава у износу од 450,00
КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода
613700 – Издаци за текуће одржавање ... 450,00 КМ
у корист економског кода
613800 – Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета .......... 450,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
		
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-16704/17
Тузла, 10.05.2017. године

МИНИСТАР

Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине (”Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15 и 104/16), а у вези са чланом 42. ставови 1., 2.
и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2017. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
број: 4/17) министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину

319

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине (”Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15 и 104/16), а у вези са чланом 42. ставови 1., 2.
и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2017. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
број: 4/17) министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17)
на потрошачком мјесту 24020054 – ЈУ ОШ „Хусино“
Хусино, Тузла у дијелу буџетских средстава у износу
од 700,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економских кодова:
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара
................................................... 200,00 КМ
613700 – Издаци за текуће одржавање ..... 500,00 КМ
у корист економског кода
613900 – Уговорене и друге посебне услуге ...........
................................................... 700,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Хусино“ Хусино,
Тузла.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
		
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-16705/17
Тузла, 10.05.2017. године

МИНИСТАР

Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17) на
потрошачком мјесту 24020060 – ЈУ Основна музичка
школа Тузла у дијелу буџетских средстава у износу од
450,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода
613900 – Уговорене и друге посебне услуге ..........
.................................................. 450,00 КМ
у корист економског кода
613100 – Путни трошкови ..................... 450,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Основна музичка школа
Тузла.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-16708/17
Тузла, 10.05.2017. године

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.

321

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине (”Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15 и 104/16), а у вези са чланом 42. ставови 1., 2.
и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2017. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
број: 4/17) министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину

^etvrtak, 08.06.2017. god.
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I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17)
на потрошачком мјесту 24020049 – ЈУ ОШ „Мрамор“
Мрамор, Тузла у дијелу буџетских средстава у износу
од 300,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода
613800 – Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета .......... 300,00 КМ
у корист економског кода
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
.................................................. 300,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Мрамор“ Мрамор,
Тузла.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
		
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-16709/17
Тузла, 10.05.2017. године

МИНИСТАР

Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине (”Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15 и 104/16), а у вези са чланом 42. ставови 1., 2.
и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2017. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
број: 4/17) министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17) на
потрошачком мјесту 24030027 – ЈУ МСШ Живинице у
дијелу властитих прихода у износу од 13.500,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
.............................................. 13.500,00 КМ

Broj 8 - Strana 725

у корист економских кодова:
611100 – Бруто плате и накнаде плата ....................
............................................... 12.200,00 КМ
612100 – Доприноси послодавца ......... 1.300,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ МСШ Живинице.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
		
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-16700/17
Тузла, 10.05.2017. године

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине (”Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15 и 104/16), а у вези са чланом 42. ставови 1., 2.
и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2017. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
број: 4/17) министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава
се
унутрашња
прерасподјела
планираних расхода у Буџету Тузланског кантона за
2017. годину („Службене новине Тузланског кантона“,
број: 4/17) на потрошачком мјесту 24020084 – ЈУ Завод
за одгој и образовање особа са сметњама у психичком и
тјелесном развоју у дијелу властитих прихода у износу
од 1.470,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економских кодова:
613700 – Издаци за текуће одржавање 900,00 КМ
613900 – Уговорене и друге посебне услуге
.................................................... 570,00 КМ
у корист економских кодова:
613500 – Издаци за услуге превоза и горива
................................................... 570,00 КМ
613800 – Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета .......... 900,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Завод за одгој и образовање
особа са сметњама у психичком и тјелесном развоју.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-11977/17
Тузла, 11.05.2017. године

324

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 и 104/16),
а у вези са чланом 42. став (1) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене
новине Тузланског кантона” бр. 4/17 и 7/17) министар
финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 4/17) на
потрошачком мјесту 11010002 – Капитални издаци за
кориснике буџетских средстава у дијелу буџетских
средстава у износу од 353.360,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економских кодова:
821200 – Набавка грађевина .......... 213.530,00 КМ
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање .......................................139.830,00 КМ
у корист економских кодова:
821300 – Набавка опреме ............... 275.060,00 КМ
821500 – Набавка сталних средстава у облику .......
права .................................... 78.300,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
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РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава
се
унутрашња
прерасподјела
планираних расхода у Буџету Тузланског кантона за
2017. годину („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 4/17) на потрошачком мјесту 11010003 – Трошкови
манифестација у дијелу буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-12739/17
Тузла, 17.05.2017. године

бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 и 104/16), а
у вези са чланом 42. ставови 1. и 2. Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 4/17 и 7/17) министар
финансија д о н о с и

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.

^etvrtak, 08.06.2017. god.

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,

614100 – Текући трансфери другим нивоима
власти .................................... 5.000,00 КМ
у корист економског кода
614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама ................................ 5.000,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-12741/17
Тузла, 17.05.2017. године

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
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 и 104/16), а у
вези са чланом 42. ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене
новине Тузланског кантона” бр. 4/17 и 7/17) министар
финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 4/17) на
потрошачком мјесту 24030020 – ЈУ Средња музичка
школа Тузла у дијелу буџетских средстава у износу од
1.450,00 КМ.

^etvrtak, 08.06.2017. god.
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II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода:
613900 – Уговорене и друге посебне услуге ..........
................................................ 1.450,00 КМ
у корист економског кода:
613100 – Путни трошкови .................. 1.450,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања, науке, културе и
спорта и ЈУ Средња музичка школа Тузла.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-13648/17
Тузла, 23.05.2017. године

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.
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На основу члана 51. став (6) Закона о основном
одгоју и образовању (‘’Службене новине Тузланског
кантона’’, бр. 9/15 и 6/16), министар образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона доноси

П РА В И Л Н И К

о одгоју и образовању дјеце с посебним образовним
потребама у редовној основној школи
Члан 1.
(Предмет правилника)
Овим правилником се прописује: упис ученика са
посебним образовним потребама у редовне основне
школе, педагошка опсервација, структура и задаци
инклузивног тима, израда прилагођеног програма,
провођење посебног едукацијско-рехабилитацијског
поступка, анагажовање дефектолога одговарајућег
усмјерења,
евидентирање
резултата
праћења
напредовања и оцјењивања ученика, стручну подршку
школама, сарадњу редовне и специјалне школе, те права
и обавезе родитеља/старатеља ученика са посебним
образовним потребама (у даљем тексту: родитељ).
Члан 2.
(Дефинисање појмова)
(1) Ученик са посебним образовним потребама, у
смислу одредби овог правилника, је дијете са сметњама
и потешкоћама у развоју којем су на основу налаза и
мишљења Стручне комисије за процјену способности
и одређивању подршке дјеци с посебним потребама и
рјешења надлежног центра за социјални рад о процјени
способности дјетета (у даљем тексту: рјешење),
утврђене сметње и потешкоће у развоју.
(2) Под специјалном школом у смислу одредаба
овог правилника сматрају се Јавна установа Завод за
одгој и образовање особа са сметњама у психичком и
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тјелесном развоју Тузла и Јавна установа Центар за
образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и
говора Тузла.
(3) Прилагођени програм је програм примјерен
индивидуалним карактеристикама ученика, укључујући
употребу адекватних наставних метода, наставних
средстава и помагала и специфичних поступака.
(4) Педагошка опсервација је метода посматрања,
ученика са посебним образовним потребама за вријеме
одгојно-образовног рада.
(5)
Посебни
едукацијско-рехабилитацијски
поступак је посебна метода рада с ученицима с
посебним потребама који се проводе с циљем подизања
нивоа способности и вјештина ученика на оним
подручјима на којима постоје ограничења која смањују
ученикова постигнућа у настави и захтијевају додатне
рехабилитацијске програме.
Члан 3.
(Упис ученика са посебним образовним потребама)
(1) Упис ученика са лакшим сметњама и
потешкоћама у редовне основне школе (у даљем тексту:
школа) врши се на основу љекарског увјерења издатог
од овлашћене здравствене установе, рјешења, налаза и
мишљења првостепене стручне комисије за процјену
и одређивање подршке дјеци са посебним потребама.
(2) Уколико комисија за упис процијени да
дијете са лакшим сметњама и потешкоћама у развоју
не посједује рјешење, школа покреће поступак за
доношење тог рјешења.
Члан 4.
(Одгода уписа дјетета)
(1) Дјетету са посебним образовним потребама
Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство)
може дозволити одгоду почетка обавезног образовања
за једну школску годину уколико је то у најбољем
интересу дјетета.
(2) Захтјев за одгоду почетка обавезног образовања
из става (1) овог члана подноси родитељ, уз претходно
прибављено мишљење комисије за упис ученика у
школу.
Члан 5.
(Педагошка опсервација)
(1) Педагошка опсервација се, у правилу, врши на
почетку наставне године или у току наставне године
када се уоче промјене у напредовању и усвајању
наставног градива ученика у складу са методологијом
израде прилагођеног програма.
(2) Циљ педагошке опсервације је што боље
упознати ученика са посебним образовним потребама
кроз препознавање његових способности, потенцијала
и ограничења како би се постигла и њезина сврха израда прилагођеног програма.
(3) За сваког ученика са посебним образовним
потребама израђује се програм педагошке опсервације.
(4) Програм педагошке опсервације из става (3)
овог члана садржи:
а) праћење психичких и физичких особина ученика
значајних за успјешно савладавање одгојно-образовних
задатака,
б) праћење емоционалних и социјалних особина
ученика значајних за успјешно остваривање одгоја и
образовања,
ц) избор најбољих метода и облика рада са
учеником,
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д) дужина трајања опсервације.
(5) Програм педагошке опсервације из става (3)
овог члана доноси инклузивни тим.
(6)
При
доношењу
програма
педагошке
опсервације инклузивни тим обавезан је анализирати
релеватну документацију о ученику.
(7) За постизање циља педагошке опсервације
школа може укључити и друге стручњаке из
специјалних школа.
Члан 6.
(Покретање поступка у току школовања ученика)
Уколико се у току школовања ученика од стране
стручних органа школе процијени да ученик има
сметње и потешкоће за савладавање наставног плана и
програма и ваннаставних активности, школа покреће
поступак из члана 3. став (2) овог правилника.
Члан 7.
(Инклузивни тим)
(1)	Инклузивни тим у школи чине:
a) педагог школе као координатор (у даљем
тексту: координатор),
б) наставник разредне или предметне наставе из
предметног подручја из које се израђује прилагођени
програм,
ц) разредник,
д) дефектолог одговарајућег усмјерења.
(2)	Изузетно, уколико школа нема у радном
односу дефектолога одговарајућег усмјерења истог
ће ангажовати без накнаде из специјалне школе ради
реализације обавеза из овог правилника, а уз сагласност
специјалне школе.
(3) Инклузивни тим именује наставничко вијеће
на период од једне школске године, уз могућност
продужења истог.
Члан 8.
(Надлежности Инклузивног тима)
(1) Инклузивни тим:
а) анализира документацију ученика,
б) врши педагошку опсервацију,
ц) предлаже наставничком вијећу доношење
одлуке о изради прилагођеног програма,
д) израђује прилагођени програм и прати његову
реализацију,
е) подноси извјештај одјељенском и наставничком
вијећу о постигнутим резултатима ученика најмање два
пута у току школске године,
ф) сарађује са стручним органима школе,
специјалне школе и другим институцијама од интереса
за унапређење инклузије, те стручним инклузивним
тимовима других школа,
г) прати и анализира посебни едукацијскорехабилитацијски поступак ученика,
х) обавља и друге послове по налогу руководиоца.
(2) Инклузивни тим обавјештава родитеља о
реализацији прилагођеног програма и посебног
едукацијско-рехабилитацијског поступка.
Члан 9.
(Надлежности чланова инклузивног тима)
(1) Координатор (педагог) инклузивног тима
обавља следеће послове:
а) координира о континуираном обављању задатака
чланова инклузивног тима,
б) организује и води састанке инклузивног тима,
најмање четири пута у току школске године, о чему се
води записник,
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ц) предлаже директору школе према препоруци
инклузивног тима да се обезбиједе специфична
средстава и помагала и сл,
д) сарађује са стручним тимовима и службама које
су у одређеним поступцима претходно опсервирале
ученика са посебним образовним потребама,
е) сарађује са стручним органима школе и другим
институцијама од интереса за унапређење инклузије,
ф) учествује у изради програма педагошке
опсервације и прилагођеног програма, те брине о изради
квалитетног и потпуног извјештаја о остваривању
програма педагошке опсервације и реализације
прилагођених програма,
г) прати вођење документације и евиденције о
остваривању програма опсервације у односу на облике,
начин провођења, вријеме трајања и постигнуте
резултате,
х) упознаје родитеља с циљем и задаћама
педагошке опсервације, методама и средствима рада,
за што успјешнији развој ученика и припремања за
примјерени облик одгоја и образовања,
и) обавља и друге послове по налогу руководиоца.
(2) Наставник (разредне и предметне наставе)
обавља следеће послове:
а) проучава документацију о ученику са посебним
образовним потребама,
б) посматра и прати реакцију ученика, његове
интересе, способности и потребе и о томе сачињава
биљешку,
ц) ради на стварању „инклузивне климе” у
одјељењу,
д) утврђује програмске садржаје при изради
прилагођеног програма у односу на могућности
ученика,
е) реализује програмске садржаје дефинисане
прилагођеним програмом уз одабир дидактичкометодичких поступака у одгојно-образовном процесу,
ф) врши праћење, напредовање, вредновање
и оцјењивање ученичких постигнућа у односу на
прилагођени програм,
г) даје мишљење и сачињава извјештај о
постигнућима ученика,
х) сарађује са члановима и учествује у раду
инклузивног тима.
(3) Разредник обавља следеће послове:
а) проучава документацију о ученику,
б) упознаје чланове инклузивног тима са развојним
карактеристикама ученика са посебним образовним
потребама,
ц) упознаје одјељенско вијеће о реализацији
програма педагошке опсервације и прилагођеног
програма, те посебног едукацијско-рехабилитацијског
поступка,
д) ради на стварању „инклузивне климе” у одјељењу
нарочито у припреми одјељења с циљем прихватања
ученика са посебним образовним потребама,
е) уноси податке у годишњем извјештају о
постигнутим резултатима ученика са посебним
образовним потребама,
ф) сарађује са члановима и учествује у раду
инклузивног тима.
(4) Дефектолог одговарајућег усмјерења обавља
следеће послове:
а) проучава документацију о ученику са посебним
образовним потребама,
б) упознаје родитеља с циљем и задаћама
педагошке опсервације, методама и средствима рада,
за што успјешнији развој ученика и припремања за
примјерени облик одгоја и образовања,
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ц) учествује у изради програма педагошке
опсервације ученика и прилагођеног програма,
д) даје стручну помоћ наставницима, родитељу и
ученику током педагошке опсервације и реализације
прилагођених програма и о томе сачињава биљешке,
е) предлаже методе и облике рада у циљу постизања
бољих резултата,
ф) учествује у стварању „инклузивне климе” за
учење и унапређење наставе,
г) учестује у раду стручних органа школе,
х) предлаже инклузивном тиму обезбјеђење
специфичних дидактичких средстава и помагала и сл.
и) пружа ученицима едукацијско-рехабилитацијску
подршку по потреби кроз индивидулани и/или рад у
групама,
ј) сарађује са другим институцијама од интереса
за унапређење инклузије, те инклузивним тимовима
других школа.
Члан 10.
(Прилагођени програм)
(1) Прилагођени програм израђује се ученику
са посебним образовним потребама након извршене
педагошке опсервације.
(2) Одлуку о изради прилагођеног програма за
сваког учененика по предметима, тематским цјелинамаобластима те временском трајању прилагођеног
програма на приједлог инклузивног тима и сагласност
родитеља доноси наставничко вијеће школе.
(3) Прилагођеним програмом утврђује се: облик и
ниво подршке ученику у усвајању наставног градива,
стицању знања и вјештина, вријеме и трајање програма
и вредновања успјешности ученика.
Члан 11.
(Посебни едукацијско-рехабилитацијски поступак)
(1) Посебан едукацијско-рехабилитацијски поступак обухвата поступке и активности које успостављају,
обнављају, одржавају и/или модифкују ученикове
сензорне,
моторичке,
језичко-говорно-гласовне,
комуникацијске, когнитивне, психолошке, емоционалне
и интеракцијске способности, те вјештине провођења
активности свакодневног живота, а које значајно утичу
на резултате учења, те тиме и на одгојно-образовни
процес.
(2) Посебни едукацијско-рехабилитацијски поступак може се проводити у школи, специјалној
школи, здравственим установама и другим релеватним
институцијама, ако се процијени да је то у најбољем
интересу за ученика.
(3) Посебан едукацијско-рехабилитацијски поступак проводи дефектолог одговарајућег усмјерења
индивидулано или групно изван редовног наставног
процеса.
(4) Одлуку о одобравању посебног едукацијскорехабилитацијског поступка на приједлог инклузивног
тима и уз сагласност родитеља доноси наставничко
вијеће школе.
(5) Одлуком наставничког вијећа из става (4)
овог члана утврђује се вријеме и установа у којој ће се
реализовати посебни едукацијско-рехабилитацијски
поступак те поступци и активности из става (1) овог
члана.
(6) Посебан едукацијско-рехабилитацијски поступак за ученике са оштећењем слуха, моторичким и
другим сметњама проводи се у специјалним школама.
(7) Уколико се посебни едукацијско-рехабилитацијски поступак проводи изван школе, стручни
инклузивни тим школе прати и анализира провођење
поступка.
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Члан 12.
(Ангажовање дефектолога одговарајућег
усмјерења)
(1) За рад у инклузивном тиму и провођење
посебног едукацијско-рехабилитацијског поступка
школа може ангажовати дефектолога одговарајућег
усмјерења на пуно или непуно радно вријеме уз
претходно прибављену сагласност Министарства на
следећи начин:
а) у школи у којој се обавља само израђивање
прилагођених програма, уз учешће у осталим
активностима инклузивног тима, ангажује се
дефектолог одговарајућег усмјерења на 20% норме за
број ученика до 4, на ½ норме за број ученика од 5 до
10 и на пуну норму за број ученика од 11 и више,
б) у школи у којој се обавља израда прилагођених
програма, а уз то и провођење посебног едукацијскорехабилитацијског поступка ангажује се дефектолог
одговарјућег усмјерења на 20% за број ученика до 3,
на ½ норме за број ученика од 4 до 5, односно на пуну
норму за број ученика од 6 и више,
ц) у школи у којој се обавља само провођење
посебног едукацијско-рехабилитацијског поступка
ангажује се дефектолог одговарјућег усмјерења на 20%
норме за број ученика до 4, на ½ норме за број ученика
од 5 до 7, односно на пуну норму за број ученика од 8
и више по једном наставном дану.
(2) Уз захтјев за давање претходне сагласности из
става (1) овог члана школа доставља Министарству
рјешење, налаз и мишљење првостепене стручне
комисије за процјену способности и одређивање
подршке дјеци са посебним потребама.
		
Члан 13.
(Обезбјеђење додатне подршке ученицима са
посебним образовним потребама у школи)
За ученике са посебним образовним потребама
који имају потребу за пратњом ради кретања унутар
школе (приликом уласка у школу, кретања у школи,
коришћење мокрих чворова и сл.), школа
може
ангажовати постојеће помоћно техничко особље
за обезбјеђење подршке ученицима, уз сагласност
родитеља ученика.
Члан 14.
(Евидентирање резултата праћења напредовања
и оцјењивања ученика са посебним образовним
потребама)
Резултате вредновања, праћења, напредовања и
оцјењивања ученика са посебним образовним потреба
врши се у складу са важећим подзаконским актима
везано за напредовање, вредновање и оцјењивање
ученика у основној школи.
Члан 15.
(Стручна подршка школа)
(1) Стручну подршку школи у реализацији
прилагођених
програма,
подршке
ученицима
са посебним образовним потребама и стварања
„инклузивне
климе“,
врши
Педагошки
завод
Тузланског кантона (у даљем тексту: Педагошки завод)
и специјална школа.
(2) Стручна подршка подразумијева:
а) савјетодавни рад са инклузивним тимом редовне
школе,
б) документовање позитивних инклузивних пракси
школа, Завода и Центра,
ц) изналажење оптималних рјешења у процесу
инклузије у редовној основној школи,
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д) стручно усавршавање радника у школи,
е) стручна подршка при вођењу ученичке
документације и евиденције,
ф) стручна подршка у избору најадекватнијих
дидактичко-методичких поступака,
г) други видови подршке у циљу унапређења
инклузије у школи.
(3) Стручном подршком координира специјална
школа.
Члан 16.
(Сарадња редовне и специјалне школе)
(1) У реализацији посебних програма и програма
педагошке опсервације школа може остварити сарадњу
са специјалном школом ради едукације наставника
путем семинара, обуке на радном мјесту у краћим
или дужим периодима, појединачним инструкцијама
и другим активностима које за циљ имају да помогну
школама у образовању ученика са посебним образовним
потребама.
(2) Уз обучавање ученика и унапређивање њихових
способности, да би се што прије вратили у школу којој
њихово подручје становања гравитира, специјална
школа је одговорна и за едукацију наставника за
рад са дјецом са посебним образовним потребама,
и обучавање и информисање родитеља ученика са
посебним образовним потребама, у циљу повратка и
задржавања ученика у школи, којој гравитира њихово
подручје становања.
(3) За обучавање ученика из става (2) овог члана
школа потписује протокол о сарадњи са специјалном
школом.
(4) Протокол о сарадњи садржи циљ и начин
сарадње те временски период трајања сарадње.
(5) Едукација наставника из ставова (1) и (2) овог
члана врши се на основу исказане потребе школе уз
стручно мишљење Педагошког завода.
Члан 17.
(Улога родитеља ученика са посебним образовним
потребама)
(1) Родитељ је дужан да пружити информације
школи, односно члановима инклузивног тима о
питањима које се односе на специфичне потребе
ученика са посебним образовним потребама.
(2) Родитељ може учествовати у раду инклузивног
тима у циљу израде и праћења реализације програма
педагошке опсервације и прилагођеног програма и
посебног едукацијско-рехабилитацијског поступка.
(3) Родитељ учествује и помаже разреднику на
стварању „инклузивне климе” у одјељењу.
(4) Родитељ има право најмање два пута у току
школске године добит писмени извјештај, којим
се описују постигнути резултати ученика у односу
на циљеве из прилагођеног програма и посебног
едукацијско-рехабилитацијског поступка.
Члан 18.
(Ступање на снагу и примјена правилника)
Овај правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског
кантона“, а примјењиваће се од школске 2017/18.
године.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-3376-2/16
Тузла, 17.05.2017. године
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На основу члана 52. Закона о образовању одраслих
(«Службене новине Тузланског кантона”, број: 9/15),
Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона доноси

П РА В И Л Н И К

о условима и начину обуке одраслих у циљу
одговора на хитне потребе тржишта рада
Члан1.
(Предмет)
Овим правилником уређује се процедура, услови
и начин организовања обуке у циљу одговора на хитне
потребе тржишта рада за запосленицима који посједују
специфична знања и вјештине за обављање послова
одређеног радног мјеста код конкретних послодаваца.
Члан2.
(Хитна потреба тржишта рада)
Уколико на подручју Тузланског кантона (у даљем
тексту: Кантон) послодавац намјерава да запосли већи
број запосленика на сродним радним мјестима за која су
неопходна специфична знања и вјештине, послодавац
може обезбиједити потребан број запосленика
кроз хитну обуку која се организује посредством
Министарства образовања, науке, културу и спорта
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство).
Члан 3.
(Захтјев за организовање обуке)
(1) Послодавац који има потребу за новим
запосленицима на конкретном радном мјесту, подноси
захтјев Министарству за организовање обуке за хитне
потребе.
(2) Захтјев за организовање обуке треба бити
оправдан и детаљно образложен.
(3) Захтјев из става (1) овог члана садржи податке
о послодавцу, податке о дјелатности коју послодавац
обавља, податке о отварању нових погона или
проширењу постојећих, те број упражњених радних
мјеста које треба попунити са описом послова тих
радних мјеста.
(4) Уз захтјев се прилаже следећа документација:
a) извод из судског регистра, односно увјерење
надлежне општинске службе да је подносилац захтјева
регистрован за обављање дјелатности;
б) докази о почетку рада привредног субјекта
на подручју Кантона, отварању нових погона или
проширењу постојећих;
ц) број упражњених радних мјеста која треба
попунити кандидатима за које ће бити организована
хитна обука (минимално 20);
д) опис радног мјеста које треба бити попуњено
кандидатима за које ће се организовати хитна обука;
e) степен и профил стручне спреме коју требају
имати кандидати како би, уз додатну краћу обуку, могли
успјешно обављати послове конкретног радног мјеста;
ф) изјава о евентуалном давању на коришћење
погона и машина за провођење практичног дијела
наставе/обуке;
г) изјава о евентуалном суфинасирању провођења
обуке;
х) изјава о преузимању обавезе запошљавања
кандидата који су успјешно завршили обуку у
минималном трајању од двије године.
(5) Изјаве послодаваца о суфинансирању провођења обуке, коришћењу погона, машина или просторија
за провођење практичног дијела обуке, броју
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упражњених радних мјеста за која се организује хитна
обука, преузимању обавезе запошљавања лица која су
успјешно завршила обуку, које се прилажу као доказ,
требају бити овјерене.
Члан 4.
(Услови за организовање обуке)
(1) Послодавац може организовати обуку из члана
2. овог правилника ако испуњава следеће услове:
а) да има сједиште на подручју Кантона или
обавља дјелатност на подручју Кантона,
б) да има намјеру да запошљава већи број
запосленика на сродним радним мјестима у тој
дјелатности за које су потребна специфична знања и
искуства,
ц) да послодавац отвара нове погоне или
проширује постојеће погоне,
д) да постоје упражњена радна мјеста за која је
потребна обука која се намјерава организовати,
е) да преузима обавезу да запосли неког од
кандидата који су завршили обуку,
ф) да суфинансира провођење обуке,
г) да је у могућности обезбиједити уређаје и
машине за организовање обуке (има властите или
их користи на основу закљученог уговора са другим
послодавцем или са неком другом образовном
установом на подручју Кантона),
х) да има обезбијеђен простор потребан за
обављање практичног дијела обуке (властити простор
или коришћење простора на основу уговора са другим
послодавцем или другом образовном установом на
подручју Кантона).
Члан 5.
(Претходно испитивање захтјева)
(1) Захјев за хитне потребе тржишта рада подноси
се Министарству.
(2) Уз захтјев се доставља документација
прописана овим правилником.
(3) По пријему захтјева из става (1) овог члана,
Министарство провјерава да ли је захтјев уредан и
потпун, тј. да ли садржи све потребне податке и да ли је
уз њега достављена сва тражена докуменатација.
(4) Министарство
на
основу
достављене
докуменатције провјерава оправданост организовања
обуке.
(5) У случају неуредног или непотпуног захтјева,
Министарство ће тражити од подносиоца да исправи
недостатке у поднеску у року од седам дана.
(6) Уколико поднесак не буде исправљен у
остављеном року, исти се закључком одбацује.
Члан 6.
(Поступање по захтјеву)
(1) Уколико уредан и комплетан захтјев садржи
довољно података који указују на оправданост захтјева,
Министарство доноси рјешење о испуњавању услова
и приступа провођењу активности у циљу удовољења
захтјеву.
(2) Након коначности рјешења из става (1) овог
члана и закључења уговора из члана 8. став (2) овог
правилника, Министарство шаље упит Служби за
запошљавање Тузланског кантона (у даљем тексту:
Служба за запошљавање) у циљу прикупљања података
о лицима пријављеним код Службе на подручју Кантона
који имају степен и профил стручне спреме коју је навео
послодавац у свом захтјеву.
(3) У року од 30 дана од дана доношења одлуке
из става (1) овог члана, Министарство у сарадњи са
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послодавцем припрема и објављује, а у складу са
потребним исходима учења, наставни план и програм
израђен по модуларној методологији те одређује
образовну установу која ће реализовати стручнотеоријску наставу.
(4) Уколико на подручју Кантона образовна
установа која проводи обуку одраслих нема капацитета
за провођење тражене обуке, или послодавац не може
дати на коришћење или обезбиједити машине и уређаје
за провођење практичне обуке, не може се удовољити
захтјеву послодавца.
(5) Против рјешења којом се одбија захтјев
незадовољна
странка
може
изјавити
жалбу
другостепеној комисији Владе Кантона у року од 15
дана од дана достављања рјешења.
Члан 7.
(Програм обуке за хитне потребе тржишта рада)
(1) Приликом израде програма обуке Министарство
води рачуна да полазници програма обуке добију
потребне практичне вјештине и теоријска знања која
гарантују стицање компетенција за успјешно обављање
послова конкретног радног мјеста.
(2) Наставним програмом за хитне потребе
тржишта рада не може се предвидјети трајање обуке
мање од 70 сати нити дуже од 150 сати теоријске и
практичне наставе, што ће се утврдити наставним
планом за сваку обуку посебно.
(3) Практични дио обуке обавља се у реалним
условима радног мјеста код послодавца, образовне
установе или код другог привредног субјекта који
располаже машинама и другим техничким условима
за успјешно савладавање захтјева посла конкретног
радног мјеста.
(4) Стручно - теоријски дио обуке обавља се у
образовној установи коју одреди Министарство.
Члан 8.
(Регулисање међусобних права и обавеза)
(1) Међусобна права и обавеза заинтересованих
страна у поступку хитног одговора на потребе тржишта
рада регулишу се уговорима.
(2) Уговор о сарадњи за одговор на хитне потребе
тржишта рада закључује се између Министарства,
послодавца и образовне установе којим се дефинишу
права и обавезе сваке од уговорних страна, како слиједи:
а) Обавезе Министарства су да: у року од седам
дана од дана достављеног захтјева оствари сарадњу
са Службом за запошљавање, те дефинише потребну
структуру кандидата са којима располаже Служба
за запошљавање, односно утврди потенцијални број
кандидата за приступање обуци; у року од 30 дана од
дана достављеног захтјева донесе наставни план и
програм у складу са ЕУ ВЕТ модуларним принципима,
а који ће бити припремљен у сарадњи са послодавцем
у складу са потребним исходима учења; у року од 30
дана од дана достављања захтјева одреди образовну
установу која ће вршити стручно теоријску наставу.
б) Обавезе послодавца су да: обезбиједи услове за
реализацију практичног дијела обуке, дјелимично или
у потпуности финансира реализацију обуке уколико
обука није финансирана из средстава буџета или из
донаторских средстава, да запосли полазнике обуке
који су са успјехом окончали обуку минимално на двије
године.
ц) Обавезе образовне установе су: да води
евиденцију о полазницима обуке, стручно-теоријски
дио обуке проведе у складу са наставним програмом,
координира провођење практичног дијела обуке код
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послодавца, проведе завршну провјеру знања и вјештина
полазника и изда јавноважећи цертификат полазницима
који су били успјешни на завршној провјери стечених
знања, вјештина и компетенција. Завршна провјера
обавља се у реалним условима радног мјеста и пред
комисијом именованом од стране образовне установе.
(3) Уговор о обуци закључује се између образовне
установе, послодавца и полазника којим се регулишу
обавезе сваке од уговорних страна.
(4) Образовна установа, послодавац и полазник
закључују уговор о обуци у писаној форми, којим се
уређују њихова међусобна права и обавезе.
(5) Уговор о обуци обавезно садржи следеће
основне елементе:
a) права и обавезе образовне установе у циљу
обезбјеђења квалитетне обуке полазника,
б) права и обавезе послодавца у циљу обезбјеђења
практичног дијела обуке, те да запосли полазнике обуке
који су са успјехом окончали обуку минимално на двије
године,
ц) права и обавезе полазника у складу са
програмом обуке, те право да самостално напусти
програм хитне обуке за потребе тржишта рада у случају
да су разлози за напуштање оправдани (болест и сл.),
д) дефинисану цијену реализације програма
обуке и опис трошкова обуке,
е) трајање програма обуке,
ф) начин раскида уговора,
г) начин рјешавања спорова,
х) надлежност суда у случају спора.
Члан 9.
(Трошкови)
Полазник обуке за одрасле, послодавац или друга
организација којa упућује полазника на обуку сноси
трошкове обуке и полагање испита.
Члан 10.
(Полагање испита и цертифицирање)
(1) Након успјешно завршене обуке (стручнотеоријске и практичне), образовна установа која врши
обуку, организује полагање испита.
(2) Испиту може приступити кандидат који је
присуствовао обуци у трајању од минимално 90%
укупних часова обуке.
(3) Образовна установа је обавезна да у року од
15 дана од дана завршетка обуке организује полагање
испита.
(4) Кандидатима који положе испит образовна
установа издаје цертификат чији образац ће прописати
Министарство.
Члан 11.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ‘’Службеним новинама Тузланског
кантона’’.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-5130-2/17
Тузла, 17.05.2017. године
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МИНИСТар
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.

На основу члана 23. став (6) Закона о високом
образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
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бр. 7/16, 10/16 и 5/17), министар образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона доноси

П Р А В И Л Н И К

о критеријима и поступку лиценцирања
високошколске установе
Члан 1.
(Предмет правилника)
Овим правилником прописују се критерији и
поступак лиценцирања високошколске установе, у
складу са којим се врши издавање дозволе за рад
високошколским установама које се оснивају на
подручју Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон).
Члан 2.
(Лиценца и акт о оснивању високошколске
установе)
(1) Лиценца је дозвола за рад, коју издаје
Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство).
(2) Акт о оснивању високошколске установе
садржи одговарајуће елементе прописане Законом
о високом образовању (у даљем тексту: Закон), кога
доноси оснивач високошколске установе, након што
позитивно оцијени извјештај комисије матичара.
Члан 3.
(Издавање дозволе за рад)
(1) Издавање дозволе за рад (у даљем тексту:
лиценца) врши се на захтјев високошколске установе,
који се доставља Министарству, а након проведеног
поступка и доношења рјешења о испуњавању услова
за оснивање и почетак рада и обављање дјелатности
високог образовања.
(2) У прилогу захтјева из става (1) овог члана
високошколска установа доставља претходно донесено
рјешење о испуњавању услова за оснивање и почетак
рада високошколске установе.
(3) Уколико се ради о високошколској установи
која се не финансира из буџета Кантона, односно
установи којој се средства за оснивање и почетак
рада не обезбјеђују у буџету Кантона, поред доказа из
става (2) овог члана, доставља и банковну гаранцију за
настављање и завршетак студија у случају престанка
рада високошколске установе и престанка извођења
одређеног студијског програма, за студенте који су
платили школарину.
Члан 4.
(Учесници поступка)
Учесници поступка лиценцирања су:
а) високошколска установа,
б) комисија стручњака из члана 6. став (1) овог
правилника и
ц) Министарство.
Члан 5.
(Издавање лиценце)
Издавање лиценце врши Министарство, након што
утврди:
а) да је за високошколску установу која тражи
издавање лиценце проведен поступак из члана 6. овог
правилника и донесено рјешење о испуњавању услова
за оснивање и почетак рада и обављање дјелатности
високог образовања,
б) да је оснивач високошколске установе уплатио
одговарајућу кантоналну административну таксу
прописану Тарифом кантоналних административних
такси.
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ц) да је високошколска установа која се не
финансира из буџета Кантона, односно установа којој
се средства за оснивање и почетак рада не обезбјеђују
у буџету Кантона, обезбиједила банковну гаранцију за
настављање и завршетак студија у случају престанка
рада високошколске установе и престанка извођења
одређеног студијског програма у износу од 25%
школарине који су платили студенти уписани на
лиценцирани студијски програм.
Члан 6.
(Упис у судски регистар и извођење студијских
програма)
Високошколска установа сматра се основаном
уписом у судски регистар, чиме стиче статус правног
лица, а поједине студијске програме може почети
изводити тек након проведеног поступка и одобравања
(лиценцирања) сваког појединог студијског програма
који намјерава изводити.
Члан 7.
(Престанак важења ранијег правилника)
Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о критеријима и поступку
лиценцирања високошколске установе на подручју
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 7/14).
Члан 8.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана његовог објављивања у ,,Службеним новинама
Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-016173-2/17
Тузла, 23.05.2017. године

МИНИСТар
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу члана 23. 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 и 15/13) и члана 5. став 5. Одлуке
о утврђивању програма, услова, критерија и поступка
за расподјелу средстава Буџета Тузланског кантона за
2017. годину са позиције 21010006 – „Подршка развоју
Кантона“, број: 02/1-02-12116/17 од 15.05.2017. године,
Министарство развоја и предузетништва Тузланског
кантона, доноси

П Р А В И Л Н И К

о утврђивању услова, критерија и поступка за
додјелу неповратних средстава за субвенције
новооснованим МСП и обртницима за набавку
опреме и алата
Члан 1.
(Предмет правилника)
Овим правилником утврђују се услови, критерији
и поступак за додјелу неповратних средстава за
субвенције новооснованим малим и средњим
предузећима (МСП) и обртницима за набавку опреме и
алата (у даљем тексту: Правилник).
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Члан 2.
(Корисници средстава)
Корисници средстава су:
а) Субјекти мале привреде дефинисани чланом 4.
Закона о потицају развоја мале привреде („Службене
новине Федерације БиХ“, бр. 19/06 и 25/09);
б) Обртници који обављају дјелатност у складу с
Уредбом о везаним и посебним обртима („Службене
новине Федерација БиХ“, бр. 66/09, 62/10 и 16/12) и
Уредбом о заштити традиционалних и старих заната
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 66/09, 38/10
и 16/12).
Члан 3.
(Услови за додјелу средстава)
(1) Правни субјекти из члана 2. овог правилника
средства могу остварити под следећим условима:
а) да имају сједиште на подручју Тузланског
кантона (у даљем тексту: Кантон), и да су регистровани
од 01.07.2016. године до дана пријаве на јавни позив
(доказ: рјешење о регистрацији);
б) чија регистрована дjелатност не спада у област
трговине, туризма, угоститељства, превоза ствари, роба
и путника (доказ: обавјештење о разврставању правног
лица према каласификацији дjелатности);
ц) обртници који своју дjелатност обављају као
основну ђелатност (доказ: рјешење о регистрацији);
д) да уредно измирују директне порезе, доприносе
за ПИО/МИО и здравствено осигурање (доказ: увјерење
о измиреним порезима и доприносима);
е) да уредно измирују индиректне порезе
(уколико је у систему ПДВ-а у складу са Законом
о порезу на додану вриједност), (доказ: увјерење о
измиреним индиректним порезима);
ф) који су оправдали додијељена финансијска
средства Министарства развоја и предузетништва
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство)
по раније преузетим обавезама коришћења потицајних
средстава, уколико су користили иста (доказ:
извјештај о контроли утрошка финансијских средстава
Министарства);
г) који до сада нису остварили финансијска
средства за реализацију предложеног програма од
стране Министарства, Владе Тузланског кантона
или другог извора (доказ: базе података општинских,
кантоналних и федералних органа);
х) корисници који су остварили право на
дођелу новчаних средстава у 2017. години у другим
министарствима Тузланског кантона немају право на
додjелу средства по програму овог Министарства.
(2) Пријаве које не испуњавају наведене услове
неће бити узете у даље разматрање.
Члан 4.
(Намјена утрошка неповратних средстава)
(1) Неповратна средства могу се користити за
набавку опреме и алата.
(2) Свако
коришћење
одобрених
средства
супротно намјенама утврђеним ставом 1. овог члана
сматра се ненамјенским.
Члан 5.
(Циљеви који се желе постићи)
Циљеви који се желе постићи су: одрживост, раст
и развој новооснованих малих и средњих предузећа и
обрта са сједиштем на подручју Кантона.
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Члан 6.
(Критериј за одабир корисника)

Рб

1.

2.

3.

4.

Критериј

Број запослених особа

Дјелатност коју МСП или
обрт обавља

Број запослених из рањивих
категорија становништва
(инвалиди, демобилисан
борци, чланови шехидске
породице, породице
погинулих бораца, особе са
посебним потребама)
Досадашњи потицаји
од стране Министарства
развоја и предузетништва
Тузланског кантона (за
период
2014 - 2016. година)

Услови

Број бодова

Извор верификације

Више од 10

5

7 - 10

4

4-6

3

2-3

2

1

1

Пријавни образац;
Листа осигураних лица за
обвезника за претходни мјесец у
односу на дан аплицирања у 2017.
години издата од Пореске управе
ФБиХ

Производна

3

Производно-услужна

2

Услужна

1

2 и више запослена

5

1 запослени

3

0

0

Подносилац пријаве није био
корисник

5

Подносилац пријаве је био
само једном корисник

3

Подносилац пријаве је био
два и више пута корсник

1

Члан 7.
(Максимални износ средстава који се додјељује)
(1) Средства за намјене из члана 4. овог правилника
додјељиваће се у траженом износу, а максималан износ
не може бити већи:
а) за МСП до 1.500,00 КМ (словима:
хиљадупетстотина конвертибилних марака);
б) за обртнике до 1.000,00 КМ (словима: хиљаду
конвертибилних марака);
(2) Трошкови који се признају односе се
искључиво на директне трошкове настале реализацијом
намјене дефинисане у члану 4. овог правилника.
(3) Следећи трошкови су неприхватљиви:
а)	Рачуноводствене услуге;
б) Правне услуге;
ц) Обука везана за основе ИТ-а и коришћење MS
Office пакета;
д)	Изградња/доградња/адаптација
пословног
простора и производних објеката;
е) Плате, доприноси и сл.;
ф)	Репрезентација, службена путовања (превоз,
хотел и сл.);
г)	Комуналне услуге и слично.
Члан 8.
(Додјела средстава)
(1) Средства се додјељују по коначној ранг листи
у износу траженом у пријави максимално до износа
утврђеног у члану 7. став (1) овог правилника, до
расподјеле укупних средстава предвиђених за ове
намјене.
(2) Уколико при расподјели средстава посљедњи
рангирани не може добити тражени износ средстава,
тражи се његова писана сагласност да прихвати мањи
износ, а ако не прихвати мањи износ средстава поступак

Пријавни образац;
Рјешење о регистрацији;
Обавјештење о разврставању
правног лица према
класификацији дјелатности
Пријавни образац,
Потврда/увјерење издата од
надлежне институције којом
се доказује да запосленик
припада дефинисаним рањивим
категоријама

Пријавни образац,
База података Министарства
развоја и предузетниства

се понавља са следећим кандидатом са листе.
(3) У случају једнаког броја бодова предност
има кандидат, по редослиједу важности, који је добио
више бодова по следећим критеријима за бодовање
корисника:
а) број запослених
б) врста дjелатности
(4) У случају да и након проведене процедуре из
става (3) овог члана корисници имају исти број бодова,
коначну одлуку доноси Комисија за одабир корисника
неповратних средстава са позиције „Подршка развоју
Кантона“ (у даљем тексту: Комисија).
Члан 9.
(Начин пријаве и потребна документација)
(1) Одабир корисника врши Министарство путем
јавног позива.
(2)	Јавни позив се објављује у дневном листу који
је изабран у поступку јавних набавки за вршење услуга
оглашавања у дневним новинама, и веб страници Владе
Тузланског кантона.
(3)	Кандидат приликом пријаве на јавни позив
обавезно доставља:
а) ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (попуњен), који чини
саставни дио овог правилника и који се може добити у
Министарству и путем веб странице Владе Тузланског
кантона: http://www.vladatk.gov.ba/javni-pozivi-mrp;
б) ОБАВЕЗНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
•• Рјешење о регистрацији за МСП, односно
Рјешење о регистрацији од надлежног општинског
органа за обрте;
•• Увјерење о порезној регистрацији – ИД број;
•• Увјерење/потврду о уредном измирењу
директних пореза, доприноса за ПИО/МИО и
доприноса за здравствено осигурање издато од Пореске
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управе Федерације БиХ, не старије од три мјесеца од
дана подношења пријаве;
•• Увјерење/потврду о уредном измирењу
индиректних пореза, издато од Управе за индиректно
опорезивање, не старије од 3 мјесеца од дана подношења
пријаве (уколико је у систему ПДВ-а);
•• Предрачун са спецификацијом трошкова,
издат од субјекта од којег се планира набавити опрема
и алати.
•• Листа осигураних лица за обвезника за
претходни мјесец у односу на дан аплицирања у 2017.
години издата од Пореске управе Федерације БиХ;
•• Обавјештење о разврставању правног лица
према класификацији дјелатности;
•• Потврда/увјерење
издата
од
надлежне
институције којом се доказује да запосленик припада
дефинисаним рањивим категоријама.
(4)	Документи из члана 9. став (3) овог правилника,
достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији
од стране надлежних органа управе или нотара, осим
следећих докумената који могу бити достављени у
фотокопији:
-	Рјешење о регистрацији за МСП, односно
Рјешење о регистрацији од надлежног општинског
органа за обрте;
- Увјерење о порезној регистрацији – ИД број;
- Обавјештење о разврставању правног лица
према класификацији дјелатности;
(5) Подносилац пријаве обавезно попуњава све
рубрике Пријавног обрасца, заокружује понуђене
опције упита и одговара за вјеродостојност свих
унешених података.
(6) Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити предмет даљег разматрања.
(7) Пријаве на јавни позив ће се бодовати на
основу достављеног Пријавног обрасца, уз увид у
приложену документацију.
(8) Запечаћене коверте са попуњеним Пријавним
обрасцем и пропратном документацијом, шаљу се
препоручено или достављају лично на адресу:
Министарство
развоја
и
предузетништва
Тузланског кантона
Писарница Владе ТК, Рударска број 57, 75000
Тузла са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ – пријава по јавном
позиву: Одабир корисника грант средстава „Подршка
развоју Кантона“ за 2017. годину
(9) Све додатне информације везане за јавни
позив могу се добити сваким радним даном на бројеве
телефона: 369-409, 369-410, 369-351 и 369-352.
(10) Рок за доставу пријаве је 30 дана од дана
објављивања јавног позива у дневним новинама.
Члан 10.
(Разматрање пријава и начин додјеле средстава)
(1) Поступак
разматрања
пријава
проводи
Комисија
коју
именује
министар
развоја
предузетништва у Влади Тузланског кантона (у даљем
тексту: министар). Комисија има предсједника и два
члана. Мандат Комисије траје до окончања поступка.
Комисија ради на сједницама и за свој рад одговара
министру. Стручне и административне послове за
Комисију обавља секретар Комисије, којег именује
министар.
(2) У свом раду Комисија може, ради што
објективнијег вредновања појединих пријава затражити
консултације експерата из датих области, додатно
појашњење од стране пријављеног те по потреби
извршити провјеру приспјелих пријава посредно или
непосредно на лицу мјеста.
(3)	Комисија разматра приспјеле пријаве у погледу
испуњавања услова, врши бодовање пријава према
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критеријима из овог правилника и сачињава Ранг листу
корисника средстава са позиције „Подршка развоју
Кантона“ за 2017. годину, и Листу кандидата чије су
пријаве неблаговремене, непотпуне и неосноване.
Листе се објављују на веб страници Владе Тузланског
кантона: хттп://www.vladatk.gov.ba/javni-pozivi-mrp.
(4) На објављене листе сви кандидати имају право
приговора у року од осам дана од дана објављивања на
веб страници Владе Тузланског кантона.
(5) Приговор се подноси Министарству у писаној
форми, о којем рјешењем одлучује министар у року од
15 дана од дана истека рока за подношење приговора.
(6) Након истека рока за приговор и након
рјешавања по уложеним приговорима министар доноси
Коначну ранг листу корисника средстава са позиције
„Подршка развоју Кантона“, за 2017. годину, која се
објављује на веб страници Владе Тузланског кантона:
http://www.vladatk.gov.ba/javni-pozivi-mrp.
(7) На основу Коначне ранг листе корисника
средстава министар доноси појединачне одлуке о
одобравању средстава корисницима, на које Влада
Тузланског кантона даје сагласност.
(8) На основу појединачних одлука дозначавају се
средства на трансакцијски рачун корисника.
(9) Са одабраним корисницима Министарство
потписује појединачне уговоре.
Члан 11.
(Извјештавање о утрошку средстава)
(1)	Корисници средстава обавезни су додијељена
средства користити намјенски и дужни су доставити
извјештај на прописаном обрасцу „Формат извјештаја“
(који могу преузети у Министарству) са комплетном
документацијом којом се доказује намјенски утрошак
средстава за цијели програм, најкасније у року од 30
дана од дана дознаке средстава на рачун корисника.
(2) Министарство врши надзор намјенског
трошења средстава одобреним корисницима на основу
достављених извјештаја, а по потреби и непосредним
увидом код корисника средстава. За ту намјену као
полазиште се користе ваљани извори верификације
наведени у самој пријави.
(3) У случају ненамјенског утрошка средстава,
Министарство покреће поступак за враћање истих.
(4)	Документација која доказује намјенски
утрошак средстава мора бити у оригиналу или овјереној
копији (уговори, рачуни са изводом из банке као доказ
о извршеном плаћању рачуна, налог за исплату са
благајне са доказом и др.).
Члан 12.
(Недостатак средстава)
У случају недостатка средстава у Буџету
Тузланског кантона обуставља се реализација додјеле
средстава у потпуности или дјелимично, сразмјерно
недостајућим средствима.
Члан 13.
(Ступање на снагу Правилника)
Овај правилник ступа на снагу даном давања
сагласности Владе Тузланског кантона и биће објављен
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Секретар министарства
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Един Нишић, с.р.
- Министарство развоја и
предузетништва Број: 14/1-02-13340/17
Тузла, 19.05.2017. године
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BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Ministarstvo razvoja i poduzetništva

Минисmарство развоја и предузетништва

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Development and Entrepreneurship

Tuzla, Rudarska br. 65., tel.: ++387 35 369-352 fax.: ++387 35 369-437 e-mail: minrp@tk.kim.ba

PRIJAVNI OBRAZAC
za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije novoosnovanim MSP i obrtnicima za
nabavku opreme i alata
Naziv MSP/obrta
Datum registracije
MSP/obrta
Ime i prezime i funkcija
odgovornog lica
Adresa, poštanski broj i
mjesto
Telefon / fax / e – mail

Šifra i vrsta djelatnosti

Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa

Broj transakcijskog računa
banke
Broj računa – partije
Identifikacioni broj (ID broj)
Namjena:
Namjena korištenja
sredstava i traženi iznos
sredstava

 za nabavku
opreme i alata

Traženi iznos
sredstava (KM)

Napomena: Maksimalni
iznos sredstava po
namjeni ne smije iznositi
više od (KM):
Za MSP do 1.500,00
Za obrtnike do 1.000,00

1
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Opišite na koji način će korištenje sredstava za navedenu namjenu
doprinijeti unapređenju poslovanja i očuvanju Vašeg MSP/obrta

Efekti ulaganja

Više od 10

5 bodova

7-10

4 boda

4-6

3 boda

2-3

2 boda

1

1 bod

Zaposleni radnici

Djelatnost koju MSP/obrt
obavlja

Broj zaposlenih iz ranjivih
kategorija stanovništva
(invalidi, demobilisani borci,
članovi šehidske porodice,
porodice poginulih boraca,
osobe sa posebnim
potrebama)

Finansiranje programa

Proizvodna

3 boda

Proizvodno-uslužna

2 boda

Uslužna

1 bod

Kategorija

Broj
zaposlenih
iz određene
kategorije

Broj
zaposlenih

Broj bodova

2 i više
zaposlena

5

1 zaposleni

3

0

0

a

Vlastita ulaganja

KM

b

Traženi iznos sredstava od
Ministarstva

KM

c

Sredstva Općine/Grada

KM

d

Ostala sredstva budžeta

KM

e

Sredstva FBiH

KM

f

Sredstva BiH

KM

g

Ostala sredstva

KM

Ukupna vrijednost programa:

KM

2
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Dosadašnji poticaji od
strane Ministarstva razvoja i
poduzetništva Tuzlanskog
kantona (za period 2014 2016. godina)

 Podnosilac prijave nije bio
korisnik
 Podnosilac prijave je bio samo
jednom korisnik
 Podnosilac prijave je bio dva ili
više puta korisnik

^etvrtak, 08.06.2017. god.

5 bodova
3 boda
1 bod

Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,
zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.
Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom,
korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok
korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list
papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti
sa potpisom i pečatom.

Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti što
potvrđujem potpisom.

Mjesto: ................................
MP

Datum: ................................

(ovjeriti pečatom )

..................................
(potpis odgovorne osobe)

3
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На основу члана 65. став 1. Закона о цестовном
превозу на подручју Тузланског кантона („Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 15/11; 2/14 и 9/16), в.д.
директор Кантоналне управе за инспекцијске послове
доноси

П РА В И Л Н И К

О ИЗГЛЕДУ, ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ НАЛОГА
О УПУЋИВАЊУ ВОЗИЛА НА ВАНРЕДНИ
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
Члан 1.
Овим правилником прописује се изглед, облик
и садржај налога о упућивању возила на ванредни
технички преглед (у даљем тексту: налог).
Члан 2.
(1) Налог има димензије формата А4 и састоји се
од једне стране.
(2) Налог се евидентира кроз електронске
евиденције о инспекцијском надзору, са свим обавезним
подацима, а након тога кантонални саобраћајни
инспектор (у даљем тексту: кантонални инспектор),
исти издаје и овјерава својим потписом и печатом.
Члан 3.
Налог се издаје у два примјерка, од којих се један
уручује возачу моторног возила лично, а други остаје у
спису предмета кантоналног инспектора.
Члан 4.
Налог треба да садржи следеће податке:
–– Меморандум
Кантоналне
управе
за
инспекцијске послове ТК (у даљем тексту: Кантонална
управа),
–– Број предмета, Ур. број акта,
–– Датум и мјесто издавања налога,
–– Име и презиме кантоналног саобраћајног
инспектора,
–– Врста, марка, регистарска ознака моторног
возила/прикључног возила које се упућује на ванредни
технички преглед,
–– Власништво моторног возила/прикључног
возила,
–– Име и презиме возача и број возачке дозволе,
–– Датум, мјесто и вријеме контроле,
–– Разлог упућивања возила на ванредни
технички преглед,
–– Назив и мјесто станице на којој се врши
ванредни технички преглед,
–– Напомена о трошковима ванредног техничког
прегледа,
–– Потпис кантоналног инспектора и возача (пуно
име и презиме), те печат Кантоналне управе.
Члан 5.
Изглед и облик налога са садржајем дат је на
обрасцу који се налази у прилогу овог правилника и
чини његов саставни дио.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ‘’Службеним новинама Тузланског
кантона’’.

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Кантонална управа за
инспекцијске послове Број: 17/1-05-001690/17
Тузла, 28.04.2017. године
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE
POSLOVE
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЕЦЕГОВИНЕ
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

Tuzla, Rudarska br.72, Tel:++38735 366200; 366201; Fax:++38735 282697
Broj predmeta :
Ur. broj akta :
Datum,

. godine

Mjesto,
Ime i prezime službene osobe
Svojstvo službene osobe

Na osnovu člana 65. stav 1. Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona („Službene
novine Tuzlanskog kantona", br. 15/11, 02/14 i 09/16), izdaje se:

NALOG

o upućivanju vozila na vanredni tehnički pregled
U postupku inspekcijskog nadzora kantonalni saobraćajni inspektor je dana ______ /20__ godine u
______ sati u mjestu ___________________, izvršio kontrolu motornog vozila (vrsta, marka i tip)
________________________________, registarske oznake _____________/ priključno vozilo
(mark a

i

tip)

____________________________ ,

reg.

oznake_____________

_______________________________________,

kojim

______________________________,

_____________________

broj

vozačke

je

vlasništvo

upravljao

vozač

pri čemu su

utvrđeni nedostaci zbog kojih se navedeno vozilo upućuje na vanredni tehnički pregled.
Razlog za upućivanje vozila na vanredni tehnički pregled:
1. Postoji osnovana sumnja u tehničku ispravnost vozila,
2. Dokumentacija za vozilo ne odgovara stvarnom stanju ili je izdata suprotno zakonskim propisima.
Vanredni tehnički pregled vrši se na stanici tehničkog pregleda ________________________________.
U slučaju utvrđene neispravnosti vozila na vanrednom tehničkom pregledu, troškove obavljenog
tehničkog pregleda snosi vlasnik vozila.
Nalog je sačinjen u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih je jedan na licu mjesta uručen vozaču, dok će
drugi služiti za potrebe evidencija.

Potpis vozača
(puno ime i prezime)

M.P.

Potpis kantonalnog saobraćajnog inspektora
(puno ime i prezime)
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Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 4. сједници одржаној дана 27.04.2017. године,
разматрајући Студију економске оправданости дођеле
концесије „Домажић“ д.о.о. Вучковци, Градачац,
за захватање воде из бунара Б-1 и Б-2, за потребе
снабдијевања водом потрошача насеља Вучковци и
Срнице Доње, општина Градачац, на основу члана 15.
Закона о концесијама („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13 и 11/14), чланова 11.,
12., 13. и 14. Правила Комисије за концесије Тузланског
кантона и Документа о политици додjеле концесија
на подручју Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 7/06), доноси следећу

Грачаница, за захватање воде из властитог извора
водоснабдјевања – бунара, ГОБ-1, на земљишту
означеном као к.ч. 3715, уписано у к.о. Ораховица
Горња, општина Грачаница, у циљу флаширања исте,
који треба да закључе Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона и
привредно друштво „ГАКОМ“ д.о.о. Ораховица,
Грачаница, на основу члана 15., а у вези са чланом 27.
Закона о концесијама („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14 и 12/16), глави
II тачке 3. и 7. Документа о политици додјеле концесија
на подручју Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 7/06) и чланова 11., 12., 13. и
14. Правила Комисије за концесије Тузланског кантона,
доноси следећу

О Д Л У К У

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ Студија економске оправданости
додjеле концесије за захватање воде из бунара Б-1
и Б-2, за потребе снабдијевања водом потрошача
насеља Вучковци и Срнице Доње, општина Градачац,
достављене од стране привредног друштва „Домажић“
д.о.о. Вучковци, Градачац.

ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији за
захватање воде из властитог извора водоснабдјевања –
бунара, ГОБ-1, на земљишту означеном као к.ч. 3715,
уписано у к.о. Ораховица Горња, општина Грачаница,
који треба да закључе Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона и
привредно друштво „ГАКОМ“ д.о.о., Ораховица,
Грачаница.
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Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-11242/17
Тузла, 28.04.2017. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 4. сједници одржаној дана 27.04.2017. године,
разматрајући Студију економске оправданости додјеле
концесије привредном друштву „ЛОВАЦ“ д.о.о.
Орманица, Сребреник, за захватање воде из Безименог
потока, за потребе језера-ревира, на основу члана 15.
Закона о концесијама („Службене новине Тузланког
кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13 и 11/14), чланова 11.,
12., 13. и 14. Правила Комисије за концесије Тузланског
кантона и Документа о политици додјеле концесија
на подручју Тузланског кантона („Службене новине
Тузланког кантона“, број: 7/06), доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ Студија економске оправданости
додјеле концесије за захватање воде из Безименог
потока, за потребе језера-ревира.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-11243/17
Тузла, 28.04.2017. године

334

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 5. сједници одржаној дана 03.05.2017. године,
разматрајући приједлог Уговора о додјели концесије
привредном друштву „ГАКОМ“ д.о.о. Ораховица,

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-11367/17
Тузла, 03.05.2017. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

335

Комисија за концесије Тузланског кантона, на 5.
сједници одржаној дана 03.05.2017. године, разматрајући
приједлог Уговора о додјели концесије привредном
друштву „ПЈЕСКАРА“ д.о.о. Добошница - Лукавац, за
захватање воде из властитог извора водоснабдјевања
– бунара Б-1, које се налази на земљишту означеном
као к.ч. број: 3588, уписано у к.о. Гнојница, у насељу
Добошница, општина Лукавац, за технолошке потребе
погона за сепарацију и прање пијеска који треба да
закључе Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Тузланског кантона и привредно друштво
„ПЈЕСКАРА“ д.о.о. Добошница - Лукавац, на основу
члана 15., а у вези са чланом 27. Закона о концесијама
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05,
6/11, 1/13, 11/14 и 12/16), глави II тачке 3. и 7. Документа
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
7/06) и чланова 11., 12., 13. и 14. Правила Комисије за
концесије Тузланског кантона, доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији за
захватање воде из властитог извора водоснабдјевања
– бунара Б-1, које се налази на земљишту означеном
као к.ч. број: 3588, уписано у к.о. Гнојница, у
насељу Добошница, општина Лукавац, који треба да
закључе Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Тузланског кантона и привредно друштво
„ПЈЕСКАРА“ д.о.о., Добошница - Лукавац.
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Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-11370/17
Тузла, 03.05.2017. године
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Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 5. сједници одржаној дана 03.05.2017. године,
разматрајући приједлог Уговора о додјели концесије
привредном друштву „РУДАР“ д.о.о. Тузла, за
захватање воде из водотока „Миљевица“, у насељу
Тухољ, општина Кладањ, за санитарне и технолошке
потребе погона рудника магнезита „Миљевица“
који треба да закључе Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона и
привредно друштво „РУДАР“ д.о.о. Тузла, на основу
члана 15., а у вези са чланом 27. Закона о концесијама
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05,
6/11, 1/13, 11/14 и 12/16), глави II тачке 3. и 7. Документа
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
7/06) и чланова 11., 12., 13. и 14. Правила Комисије за
концесије Тузланског кантона , доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији
за захватање воде из водотока „Миљевица“, у насељу
Тухољ, општина Кладањ, за санитарне и технолошке
потребе погона рудника магнезита „Миљевица“,
који треба да закључе Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона и
привредно друштво „РУДАР“ д.о.о. Тузла.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-11371/17
Тузла, 03.05.2017. године

337

О Д Л У К У

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

Комисија за концесије Тузланског кантона
на, 8. сједници одржаној дана 23.05.2017. године,
разматрајући приједлог Уговора о додјели концесије
привредном друштву „МЕФА – ОИЛ“ д.о.о. Ступари бб,
Кладањ за захватање воде из водотка ријеке Језерница,
за објекат МХЕ „Језерница“ на ријеци Језерници,
у насељу Туралићи општина Кладањ, који треба да
закључе Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Тузланског кантона и привредно друштво
„МЕФА-ОИЛ“ д.о.о. Ступари бб, Кладањ на основу
члана 15., а у вези са чланом 27. Закона о концесијама
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05,
6/11, 1/13, 11/14 и 12/16), глави II тачке 3. и 7. Документа
о политици додјеле концесија на подручју Тузланког
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
7/06) и чланова 11., 12., 13. и 14. Правила Комисије за
концесије Тузланског кантона, доноси следећу

^etvrtak, 08.06.2017. god.

ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији за
захватање воде из водотока Језерница, за објекат МХЕ
„Језерница“ на ријеци Језерници, у насељу Туралићи,
општина Кладањ, који треба да закључе Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона и привредно друштво „МЕФА-ОИЛ“ д.о.о.
Ступари бб, Кладањ.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-14018/17
Тузла, 23.05.2017. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

338

Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 8. сједници одржаној дана 23.05.2017. године,
разматрајући приједлог Уговора о додјели концесије
привредном друштву „МЕФА – ОИЛ“ д.о.о. Ступари
бб, Кладањ за захватање воде из водотка ријеке
Гучине, за објекат МХЕ „Гучина“ на ријеци Гучини,
у насељу Равне, општина Кладањ, који треба да
закључе Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Тузланског кантона и привредно друштво
„МЕФА-ОИЛ“ д.о.о. Ступари бб, Кладањ на основу
члана 15., а у вези са чланом 27. Закона о концесијама
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05,
6/11, 1/13, 11/14 и 12/16), глави II тачке 3. и 7. Документа
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
7/06) и чланова 11., 12., 13. и 14. Правила Комисије за
концесије Тузланског кантона , доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији за
захватање воде из водотока ријеке Гучине, за објекат
МХЕ „Гучина“ на ријеци Гучини, у насељу Равне,
опшптина Кладањ, који треба да закључе Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона и привредно друштво „МЕФА-ОИЛ“ д.о.о.
Ступари бб, Кладањ.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-14019/17
Тузла, 23.05.2017. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

^etvrtak, 08.06.2017. god.
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 8/2017
САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

279. Одлука о усвајању Плана заштите од пожара
Тузланског кантона, број: 01-02-286-4/17 од
24.05.2017. године

631

280. План заштите од пожара Тузланског кантона

631

ВЛАДА

281. Уредба о допунама Уредбе о врсти властитих
прихода и начина и рокова расподјеле, број:
02/1-14-9165/17 од 17.04.2017. године

661

282. Одлука о измјени Одлуке о Позитивној листи
лијекова Тузланског кантона, број: 02/1-37-13151/17 од 27.04.2017. године

661

283. Одлука о измјени Одлуке о одобравању средстава
са позиције „Текућа резерва“ – потрошачка
јединица 11050001, број: 02/1-14-10054/17 од
17.04.2017. године (Кантонално тужилаштво ТК)
284. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9464-1/17 од 17.04.2017.
године (ЈУ Средња музичка школа Тузла)
285. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9464-2/17 од 17.04.2017.
године (Кошаркашки инвалидски клуб „Змај“
Градачац)
286. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9464-3/17 од 17.04.2017.
године (Асоцијација студената Филозофског
факултета Универзитета у Тузли)
287. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9464-4/17 од 17.04.2017.
године (ЈУ Универзитет у Тузли)
288. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9464-5/17 од 17.04.2017.
године (д.о.о. „Видик“ Тузла-РТВ „Слон“)

699

699

699

700

700

701

289. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9464-6/17 од 17.04.2017.
године (Међународни форум Солидарности ЕММАУС БиХ из Добој Истока)

701

290. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9887-1/17 од 17.04.2017.
године (Клуб борилачких спортова „Сеикен“
Живинице)

702

291. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9887-2/17 од 17.04.2017.
године (Међународна средња школа у Тузли)

703

292. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-9887-3/17 од 17.04.2017.
године (Међународна основна школа у Тузли)

703

293. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-10883-1/17
од
27.04.2017. године (Удружење грађана обољелих
од дистрофије ТК)

703

294. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-10883-2/17 од 27.04.2017.
године (Удружење за развој НЕРДА, Тузла)

704

295. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-10883-3/17
од
27.04.2017. године (Савез антифашиста и бораца
народноослободилачког рата ТК)

704

296. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, број: 02/1-14-5518-2/17 од 04.04.2017.
године (ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла)

705

297. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, број: 02/1-14-8015-3/17 од 27.04.2017.
године (ЈУ Универзитет у Тузли)

705

298. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, број: 02/1-14-8020-2/17 од 27.04.2017.
године (ЈУ Универзитет у Тузли)

705

299. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, број: 02/1-14-8105-2/17 од 27.04.2017.
године (ЈУ Центар за образовање и васпитање и
рехабилитацију слушања и говора Тузла)

706

300. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, број: 02/1-14-9050-2/17 од 27.04.2017.
године (ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи)

706

301. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-6330-2/17 од 04.04.2017. године (ЈУ БКЦ ТК)

707

302. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-6518-2/17 од 04.04.2017. године (ЈУ Завод
за одгој и образовање особа са сметњама у
психичком и тјелесном развоју Тузла)

707
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303. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-7970-2/17 од 27.04.2017. године (ЈУ Прва
основна школа Сребреник)

708

304. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-8725-1/17 од 27.04.2017. године (ЈУ Центар
за образовање и васпитање и рехабилитацију
слушања и говора Тузла)

708

305. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-8273-2/17 од 27.04.2017. године (ЈУ ОШ
„Мехмед-бег Капетановић Љубушак“ Градачац)
306. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 02/1-14-9731/17 од 27.04.2017. године
(Минист. финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и наведени буџетски
корисници)
307. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
02/1-14-10203/17 од 27.04.2017. године (Минист.
финансија, Министарство образовања, науке,
културе и спорта и ЈУ ОШ „Солина“ Тузла)
308. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
02/1-14-10395/17 од 27.04.2017. године (Минист.
финансија, Министарство образовања, науке,
културе и спорта и ЈУ Гимназија „Мустафа
Камарић“ Грачаница)
309. Одлука о утврђивању услова, критерија и
поступка за расподјелу средстава за област
спорта и тјелесне културе за 2017. годину, број:
02/1-40-10442/17 од 27.04.2017. године
310. Одлука о утврђивању критерија, услова и
поступка за расподјелу средстава са потрошачке
јединице 24010013 – Манифестације културе од
интереса за Тузлански кантон за 2017. годину,
број: 02/1-40-10448/17 од 27.04.2017. године

708

709

710

710

711

719

311. Одлука о усвајању годишњег обрачуна за 2016.
годину, број: 02/1-14-9738/17 од 27.04.2017.
године

720

312. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Тима
за спречавање корупције на подручју Тузланског
кантона, број: 02/1-49-12655/17 од 04.04.2017.
године

720

313. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора ЈУ Народна и универзитетска библиотека
„Дервиш Сушић“ Тузла, број: 02/1-34-7072-2/17
од 04.04.2017. године

720

314. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора ЈУ Архив Тузланског кантона, број: 02/134-3050-2/17 од 27.04.2017. године

721

315. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне
установе Ветеринарски завод Тузланског
кантона, број: 02/1-34-14416/17 од 17.04.2017.
године
316. Програм о утврђивању услова, критерија и
поступака за расподјелу средстава у Буџету
Тузланског кантона за 2017. годину –
Материјално збрињавање социјално угрожених
лица, број: 02/1-14-7377/17 од 17.04.2017. године

721

721
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317. Програм о утврђивању услова, критерија и
поступака за расподјелу средстава Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину „Подршка
повратку прогнаних лица“, број: 02/1-14-9084/17
од 17.04.2017. године

722

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

318. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
07/1-14-16704/17 од 10.05.2017. године (ЈУ ОШ
„Нови Град“ Тузла)

723

319. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
07/1-14-16705/17 од 10.05.2017. године (ЈУ ОШ
„Хусино“ Хусино,Тузла)

724

320. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-16708/17 од 10.05.2017. године (ЈУ
Основна музичка школа Тузла)

724

321. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
07/1-14-16709/17 од 10.05.2017. године (ЈУ ОШ
„Мрамор“Мрамор,Тузла)

724

322. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-16700/17 од 10.05.2017. године (ЈУ
МСШ Живинице)

725

323. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-11977/17 од 11.05.2017. године (ЈУ
Завод за одгој и образовање особа са сметњама у
психичком и тјелесном развоју)

725

324. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-12739/17 од 17.05.2017. године
(Капитални издаци за кориснике буџетских
средстава у дијелу буџетских средстава)

726

325. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-12741/17 од 17.05.2017. године
(Трошкови манифестација у дијелу буџетских
средстава)

726

326. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-13648/17 од 23.05.2017. године (ЈУ
Средња музичка школа Тузла)

726

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ ,
КУЛТУРЕ И СПОРТА
327. Правилник о одгоју и образовању дјеце с
посебним образовним потребама у редовној
основној школи, број: 10/1-38-3376-2/16 од
17.05.2017. године

727

328. Правилник о условима и начину обуке одраслих у
циљу одговора на хитне потребе тржишта рада,
број: 10/1-38-5130-2/17 од 17.05.2017. године

730
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329. Правилник о критеријима и поступку лиценцирања високошколске установе, број: 10/1-38016173-2/17 од 23.05.2017. године

732

МИНИСТАРСТВО РАЗВОЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
330. Правилник о утврђивању услова, критерија и
поступка за додјелу неповратних средстава за
субвенције новооснованим МСП и обртницима
за набавку опреме и алата, број: 14/1-02-13340/17
од 19.05.2017. године
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149. Оглас Опћинског суда у Живиницама о
постављању привременог заступника у особи
Санелу Бектић, адвокату из Тузле (број: 33 0 P
072483 17 P)

I

150. Оглас Опћинског суда у Живиницама о
постављању привременог заступника у особи
Хамзић Мехмеду, адвокату из Калесије (број: 33
0 P 034081 16 P 3)

I

151. Оглас Опћинског суда у Калесији о постављању
привременог заступника у особи Хамзић
Мехмеда, адвоката из Калесије (број: 029-0-Dn17-000 223)

II

733
ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА НЕВАЖЕЋИМ

КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
331. Правилник о изгледу, облику и садржају налога о
упућивању возила на ванредни технички преглед,
број: 17/1-05-001690/17 од 28.04.2017. године

739

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

332. Одлука, број: 20/1-25-11242/17 од 28.04.2017.
године (привредно друштво „Домажић“ доо
Вучковци, Градачац)

741

333. Одлука, број: 20/1-25-11243/17 од 28.04.2017.
године (привредно друштво „ЛОВАЦ“ доо
Орманица, Сребреник)

741

334. Одлука, број: 20/1-25-11367/17 од 03.05.2017.
године (привредно друштво „ГАКОМ“ д.о.о.
Ораховица, Грачаница)

741

335. Одлука, број: 20/1-25-11370/17 од 03.05.2017.
године (привредно друштво „ПЈЕСКАРА“ д.о.о.
Добошница - Лукавац)

741

336. Одлука, број: 20/1-25-11371/17 од 03.05.2017.
године (привредно друштво „РУДАР“ д.о.о.
Тузла)

742

337. Одлука, број: 20/1-25-14018/17 од 23.05.2017.
године (привредно друштво „МЕФА-ОИЛ“
д.о.о. Ступари бб, Кладањ)

742

338. Одлука, број: 20/1-25-14019/17 од 23.05.2017.
године (привредно друштво „МЕФА-ОИЛ“
д.о.о. Ступари бб, Кладањ)

742

ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА
148. Оглас Опћинског суда у Лукавцу о постављању
привременог заступника у особи Нисаду
Омеровићу, адвокату из Лукавца (број: 126 0 P
184531 16 P)

I

152. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име
Ал Наји Салех

II

153. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име
Амела Ферхатовић

II

154. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име
Недим Јунузовић

II

155. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име
Лејла Караманлић

II
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OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu

OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U LUKAVCU
Broj : 126 0 P 184531 16 P
Lukavac, 27.04.2017. godine
Općinski sud u Lukavcu, sudija Enisa Hankić, u pravnoj
stvari tužitelja Ribić Mehe sina Zejnila iz Devetaka bb, koga
zastupa punomoćnik Damir Dubravić advokat iz Lukavca,
protiv tuženih Vidaković Milije iz Tumara bb, Vidaković Mirjane iz
Tumara bb, Kovinić Jele iz Tumara bb, Tomić Vere iz Tumara bb,
Panić Radmile iz Tumara bb i Vidaković Mirka iz Tumara bb, sada
nepoznatog boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe, objavljuje dana
27.04.2017. godine slijedeći

OGLAS
Tuženim Vidaković Miliji, Vidaković Mirjani, Kovinić
Jeli, Tomić Veri, Panić Radmili i Vidaković Mirku, nepoznatog
boravišta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u
osobi Nisadu Omeroviću advokatu iz Lukavca.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i
dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni
zastupnik će vršiti sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici se ne
pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti
sud da je postavio staraoca Vidaković Miliji, Vidaković Mirjani,
Kovinić Jeli, Tomić Veri, Panić Radmili i Vidaković Mirku.
Sudija
Enisa Hankić
148
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
Broj: 33 0 P 072483 17 P
Živinice, 25.05.2017. godine
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, sudija Lucija Tadić u
pravnoj stvari tužiteljice Zejne Talović rođ. Starogorac kći Naila
iz Odorovića bb, općina Živinice zastupana po punomoćniku
advokatu Zlatanu Bektić iz Živinica, protiv tuženog Vujadina
Lukić sin Save, ranije nastanjen u Odorovićima kbr. 27, Općina
Živinice, sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja v.sp.
10.000,00 KM, van ročišta dana 25.05.2017. godine, donio
je sljedeći

OGLAS
Rješenjem ovog suda broj: 33 0 P 072483 17 P od
17.02.2017. godine, a na osnovu člana 296., 297. i 298.
Zakona o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni
zastupnik tuženom Vujadinu Lukić sin Save, ranije nastanjen u
Odorovićima kbr. 27, Općina Živinice, sada nepoznate adrese u
osobi Sanelu Bektić advokatu iz Tuzle, a u predmetu spora
koji se vodi kod ovog suda po tužbi tužiteljice Zejne Talović
rođ. Starogorac kći Naila iz Odorovića bb, općina Živinice, radi
utvrđivanja.
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.
S U D I JA
Lucija Tadić
149
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
Broj: 33 0 P 034081 16 P 3
Živinice, 27.04.2017. godine
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA po sudiji Luciji Tadić u
pravnoj stvari tužitelja Asima Imamović sin Nurije iz Tuzle protiv
tuženih Klapić Ajše i dr., radi utvrđenja prava vlasništva, van
ročišta dana 27.04.2017. godine donio je slijedeći

O G L A S
Rješenjem ovog suda broj: 33 0 P 034081 16 P 3 od
24.02.2017. godine, a na osnovu člana 296., 297. i 298. Zakona
o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik
tuženim Mujezinović Atifu sin Kadre iz Mujezinovića-Šerići, sada
nepoznate adrese i Musić Ibrahimu sin Alije sada nepoznate
adrese, u osobi Hamzić Mehmedu advokatu iz Kalesije, a u
predmetu spora koji se vodi kod ovog suda po tužbi užitelja
Asima Imamović sin Nurije iz Tuzle, radi utvrđivanja prava
vlasništva.
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njegov
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženim postavio staraoca.
S U D I JA
Lucija Tadić
150
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OPĆINSKI SUD U KALESIJI
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED
Broj: 029-0-Dn-17-000 223
Dana: 09.05.2017.godine
Općinski sud u Kalesiji , izdaje sljedeći:

OGL AS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Kalesiji
u postupku Arnaut (Šaban)
Emina iz Glumine bb , Zvornik radi uspostave ZK uloška,
protivnicima predlagača Cvjetković r. Nikolić (nepoznato)
Živana, Nikolić (Cvjetin) Rado, Nikolić (Cvjetin) Mrkonja,
Nikolić (Cvjetin)Anica,Nikolić (Cvjetin) Stoja, Stojanović (Lazo)
Lazar, Mališević r. Gajić (nepoznato) Petra, Lazarević r. Gajić
(nepoznato) Janja, Gajić (Savo) Spasa, Gavrić r. Nikolić (žena
Gaje) Ljubica, Pajić (Ilija) Jelka, Nikolić (Nikola) Ratko Janković
r. Nikolić (Luka) Zagorka, Erić r. Ristić (nepoznato) Spasa, Lukić
r. Ristić (nepoznato) Cvijeta-Cvija, Stojanović (Branko) Lazar,
Nikolić r. Radovanović (nepoznato) Todora, Ristić r. Nikolić
(nepoznato) Nevenka, Samardžić r. Nikolić (nepoznato) Mara,
Jović (Zdravko) Đorđo, Jović (Zdravko) Tijomir, Jović (nepoznato)
Aleksandar, Gajić (Tomo) Tomo, Marković r. Gajić (nepoznato)
Sofija, Mitorivć r. Gajić (nepoznato) Marija, Gajić r. Lovrić
(nepoznato) Matija, Gajić (Anđelko) Gajo, Obradović (nepoznato)
Petra, Ćetković (žena Ilije) Leposava, Ćetković (Petar) Anica,
Ćetković (žena Petra) Stana, Ćetković (Petar) Petar,Ćetković
(Ćetko) Aleksa, Bukvarević (Smajl) Ibrahim, Bukvarević (Smajl)
Mehmed, Bukvarević (Smajl) Ahmet, Cvjetković (Đoko) Tošo,
Lazarević r. Ćetković (nepoznato) Cvija, Janković r. Ćetković
(nepoznato) Dušanka, Gajić r. Erić (nepoznato) Milica, Ristić r.
Gajić (nepoznato) Zorka, Pajić r. Gajić (nepoznato) Joka, Savić
r. Gajić (nepoznato) Stana,Gajić (Mitar) Ivanka, Kurtić (Salko)
Halid, Ćetković (Jovo) Jovana, Kurtić r. Salihović (nepoznato)
Derviša, Kurtić (Mujčin) Husein, Turić r. Kurtić( nepoznato) Tima,
Kurtić (Mujčin) Ramo, Kurtić (Mujčin) Haso, Kurtić (Mujčin)
Salko, Kurtić (Mujčin) Fazila, Kurtić (Mujčin) Hurija, Gajić (Ilija)
Sreten, Sinanović r. Husić (žena Halila) Fata, Sinanović (Halil)
Abdurahman, Sinanović (Halil) Abdurahim, Sinanović (Halil)
Nusret, Sinanović (Halil) Zejnudin i Gajić (Gajo) Mitar koji su
upisani kao suvlasnici u ZK ul. 2431,857,1095,5871,1705 KO
SP Prnjavor, postavio je Rješenjem br. 029-0-Dn-17-000 218 od
09.05.2017. godine privremenog zastupnika u osobi advokata
Hamzić Mehmeda iz Kalesije, pošto su označena lica nepoznate
adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. Tačka 4. Zakona o parničnom
postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i
dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja
postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici
ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi
staratelja.
Rukovodilac ZK ureda:
Enis Hodžić
151

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA
NEVAŽEĆIM
Oglašava se nevažećom diploma – DOKTOR MEDICINE,
na ime Al Naji (Mousa) Saleh, rođen 11.05.1959. godine u Saffa,
Ramalla, Palestina, izdata od strane Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Tuzli, broj: 03/3-612-1321 od 19.07.1996. godine.
152
Oglašava se nevažećim indeks na ime Amela (Đulaga)
Ferhatović iz Tuzle, izdat 2009. godine od strane Pravnog
fakulteta Tuzla, broj: 1725/09.
153
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Oglašava se nevažećim indeks na ime Nedim Junuzović iz
Lukavca, izdat 2012. godine u Tuzli od strane Mašinskog fakulteta
– odsijek Mehatronika, broj: III-3-M/12 .
154
Oglašava se nevažećim indeks na ime Lejla Karamanlić
iz Travnika, izdat 2009. godine u Tuzli od strane Tehnološkog
fakulteta, Univerziteta u Tuzli, broj: PT 251/09.
155
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