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СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 2021-2024.
И АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 2021-2024.

УВОД
Корупција је озбиљан проблем у савременом свијету која је, у различитим облицима и
размјерама присутна свугдје, па и у економски снажним, демократским и организованим државама.
Фактори који утичу на стање и размјере корупције разноврсни су, попут историјских, друштвених,
културолошких и политичких, стога су и посљедице корупције у животу обичнога грађанина и
цјелокупнога друштва многобројне и тешке.
Корупција представља посебну опасност за државе у транзицији, у којима демократски,
институционални и вриједносни системи још нису довољно изграђени. У таквим државама,
неадекватни правни и политички механизми не пружају довољно гаранција за ефикасну контролу
располагања јавним овлашћењима, те њихова злоупотреба, заправо, представља корупцију. Босна и
Херцеговина, као транзицијска земља, у посљедње вријеме предузима одређене систематске
активности на супротстављању таквим злоупотребама. Тузлански кантон, као административно
подручје унутар Федерације Босне и Херцеговине, те демографски најбројнији кантон, свакако је
изложен корупционим ризицима као и други дијелови Босне и Херцеговине.
Потврђено је на основу релевантних истраживања (попут редовних извјештаја индекса
Перцепције корупције Transparency International-a) да државе са високим демократским стандардима
и економски развијене државе имају низак степен заступљености корупције у свом друштву.
С тим у вези, Тим за превенцију корупције Владе Тузланског кантона, обављајући активности
из своје надлежности, сачинио је приједлог Стратегије за борбу против корупције 2021-2024. година,
као и пратећи Акциони план за њено провођење, те је Влада Тузланског кантона Стратегију и
пратећи Акциони план усвојила као своје опредјељење. Стратегија је заснована на извјештајима о
провођењу претходног стратешког оквира за борбу против корупције, различитих анкета које су
провођене унутар самих институција у Тузланском кантону, али и научених лекција у провођењу
претходних антикорупционих политика у Кантону. Анализа коју је провео Тим је уочила да је у
потпуности проведено око 30% активности, и да су се те активности односиле на оне гдје је управо
Тим био задужен за њихову проведбу. У складу са Законом о Агенцији за спречавање корупције и
координацију борбе против корупције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 103/09 и
58/13), Стратегија за борбу против корупције Тузланског кантона за период 2021-2024. година,
усклађена је са општим принципима и стандардима Стратегије за борбу против корупције Босне и
Херцеговине за период 2021-2024. година.
У овој стратегији у обзир је узета и родна перспектива корупције, те граматичка терминологија
коришћења мушког или женског спола подразумијева укључивање оба спола.

1.

Општи принципи и стратешки приоритети у Тузланском кантону

Имајући у виду ситуацију са свеопштом присутном корупцијом у Босни и Херцеговини, а
самим тиме и на административном подручју Тузланског кантона, као и преузете обавезе, израђена је
Стратегија и пратећи Акциони план са јасним опредјељењем у стратешким циљевима за борбу
против корупције у најширем смислу. Како борба против корупције није одвојена од осталих
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стратешких процеса, тако је ова антикорупциона политика повезана са другим политикама, попут
Стратегије развоја Тузланског кантона и многих других.
Тиме се настоји учврстити консензус о потреби координираног, свеобухватног и систематског
дјеловања против корупције, чиме ће бити оснажене претпоставке за побољшање квалитета живота
грађана Тузланског кантона. У конципирању Стратегије примијењен је тзв. интегрисани приступ,
третирањем свих важних области борбе против корупције - превенције, репресије и координације. То
подразумијева заснованост антикорупционих активности на чињеницама, те такав приступ одликују
транспарентност, непристрасност, стручност, инклузивност, свеобухватност, мјерљивост и
оријентираност на учинак, што су принципи у борби против корупције које заговарају Уједињене
нације. Стратегија се посебно фокусирала на стварне надлежности Тузланског кантона како би
напредак у животу грађана био видљив и конкретизован.

1.1. Дефинисање појма корупције
Појам корупције дефинисан је међународним актима на неколико начина, што може
проузроковати различита тумачења и поступке у провођењу Стратегије. Закон о Агенцији за
превенцију корупције и координацију борбе против корупције Босне и Херцеговине1 дефинише
корупцију као „сваку злоупотребу моћи повјерене јавном службенику или лицу на политиčком
положају на државном, ентитетском, кантоналном нивоу, нивоу Брčко Дистрикта Босне и
Херцеговине, градском или општинском нивоу, која може довести до приватне користи. Корупција
посебно може укљуčивати директно или индиректно захтијевање, нуђење, давање или прихватање
мита или неке друге недопуштене предности или њену могуćност, којима се нарушава одговарајуćе
обављање било какве дужности или понашања оčекиваних од примаоца мита.“
Због уског поимања појма корупције којег даје ова дефиниција, за потребе Стратегије, као
шири оквир узета је једна од најобухватнијих и најпотпунијих дефиниција те врсте која се налази у
Грађанскоправној конвенцији против корупције Вијећа Европе2. Конвенција указује на разне појавне
облике корупције који су санкционисани нормама кривичног законодавства у БиХ. Према
Конвенцији, "корупција подразумијева тражење, нуђење, давање или примање, директно или
индиректно, мита или било које друге незаконите користи или стављање тога у изглед, које изопачује
прописано извођење неке дужности или понашања које се захтијева од примаоца мита, незаконите
користи или лица којем се то ставља у изглед".
Институције и појединци који ће учествовати у провођењу Стратегије требају бити свјесни
тога да корупција постоји уколико дође до намјерног нарушавања принципа непристрасности при
одлучивању у циљу присвајања неке погодности. Дефинисање корупције важно је како би се ова
појава разликовала од случајева када је пристрасност у одлучивању посљедица предрасуда или
наклоности, а не намјере да се оствари нека погодност за себе или другог, као и од ситуација у којима
је штетна одлука плод мањка информација или знања којим доносилац одлуке располаже.

1.2. Капацитети за борбу против корупције
Корупција је сложени феномен и, због тога, борба против исте подразумијева укључивање
значајних капацитета тијела за спречавање корупције и институције са обавезама из стратегија и
акционих планова на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. На провођењу, праћењу и

1

„Službeni glasnik BiH“, br. 103/09 i 58/13
Strazbourg, 04.11.1999. godine, stupila na snagu 01.11.2003.g., stupila na snagu u odnosu na BiH 01.11.2003.g.;
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 36/2001).

2
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имплементацији активности предвиђених претходним Програмом борбе против корупције на
подручју Тузланског кантона за 2016-2019. годину са Акционим планом за провођење Програма био
је задужен Тим за превенцију корупције Владе Тузланског кантона. Тим је ad-hoc тијело комисијског
типа без професионалног ангажмана његових чланова на пословима и задацима превенције
корупције, без властитог буџета и осталих адекватних ресурса, састављено од шест чланова и као
такво није у могућности одговорити на све задатке и изазове везане за превенцију корупције.
Недостаци оваквог организовања огледају се у чињеници да чланови тима, и поред најбоље воље и
максималне опредијељености, не могу свој пуни фокус ставити на активности у тиму. Разлог оваквој
појави стоји у чињеници што се ради о лицима која имају успостављен радно-правни статус у другим
управним структурама, те сходно томе се првенствено морају посветити извршавању својих редовних
послова и радних задатака. Надаље, ad-hoc организација не дозвољава потпуну независност, с
обзиром на то да нису дефинисани јасни критерији за именовање и разрјешење, па тако ни
могућности правне заштите за случај разрјешења. Коначно, али једнако важно, ad-hoc организована
тијела немају властита финансијска средства (не издваја се посебна буџетска позиција) него се
минорна средства за нужно функционисање издвајају путем других стручних служби и органа.
Цијенећи наведено, кочнице за квалитетно кадровско капацитирање, буџетирање, односно недовољну
формално-правну и реалну независност тијела за спречавање корупције, добија се један од основних
разлога за незадовољавајуће резултате у борби против корупције у читавој Босни и Херцеговини, који
су нотирани у извјештајима међународних организација, посебно у Извјештајима Европске комисије
о напретку реформи потребних за европске интеграције. Потребу институционализације препознаје и
међународна заједница као један од кључних фактора који су иницирали, подржавају и инсистирају
на процесима који ће довести до квалитетних антикорупционих активности. У том смислу је
препоручено да се на свим нивоима власти проведе пројекат професионализације Тимова са
дефинисаним овластима, надлежностима и средствима за рад. Реализацијом овог пројекта Кантон
Сарајево је први кантон који је у потпуности реализовао препоруке и смјернице АПИК-а, државне
Стратегије и Европске уније што је резултирало позитивним помацима на пољу превенције
корупције. Позитивне свјетске праксе подржавају управо овакав начин приступа борби против
корупције, дакле кроз постојање формалног уреда са јасно дефинисаним овластима и надлежностима,
односно препознају као најбољи модалитет и претпоставку за успјешне резултате.
Важно је напоменути да је у периоду израде Стратегије покренута и иницијатива за
успостављање професионалног тијела (Уреда) за спречавање корупције у Тузланском кантону.
Дакле, за ефикасну борбу против корупције потребно је успоставити стално, професионално
тијело у складу са стандардима за успоставу професионалних тијела које ће детаљније развити и
операционализовати АПИК по узору на добре праксе других кантона са јасно дефинисаним
надлежностима, организационом позицијом, средствима и процедурама за њихов рад. Осим тога,
потребан је довољан број сталних, квалификованих јавних службеника са личним интегритетом, који
ће се искључиво бавити провођењем и мониторингом провођења антикорупционих мјера у
Тузланском кантону. Како би могли ефикасно радити, професионално тијело треба имати пуну
правну и административну подршку јавних институција на свом нивоу власти, укључујући приступ
релевантним јавним подацима и право да захтијевају од институција да учествују у провођењу
антикорупционих мјера у складу са важећим законима.
Борба против корупције укључује ангажман великог броја актера различитог карактера, свих
институција, установа, управних организација, до сваког појединца, што подразумијева инклузиван и
свеобухватан приступ, који може узроковати несистематичност и мањак координације између њих,
посебно ако се узме у обзир недостатак политичке воље и подршке на проведби зацртаних циљева.
Пошто немају сви антикорупциони актери једнаку снагу, знање и ширину увида у проблеме,
потребно је да постоје фокусне тачке за проведбу антикорупционих политика, односно постојање
професионалних тијела са јасним и прецизним надлежностима које ће се искључиво бавити
координацијом и проблематиком превенције корупције. Таква комплексност подразумијева потребу
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јасног усклађивања надлежности, комуникацију и сарадњу, те координацију између актера на пољу
борбе против корупције у БиХ. Значајан дио тог процеса може бити остварен кроз механизме и
облике сарадње, који ће бити успостављени између тих институција у вези са провођењем
активности. С обзиром на то да се на пољу борбе против корупције стално унапређују међународни
стандарди, начин борбе против корупције зависи и од промјена у ширем нормативном, социјалном и
економском оквиру земље.
Да би борба против корупције на нивоу Кантона била успјешнија и ефикаснија, потребно је,
прије свега, успоставити одговарајући ниво како хоризонталне, тако и вертикалне сарадње и
координације између свих надлежних органа, институција и других субјеката, који су обавезни да
предузимају конкретне мјере и активности на том плану.
Институционални оквир Кантона обухвата сљедеће институције:
- Скупштина Кантона;
- Влада Кантона и органи управе Кантона;
- Кантонални суд у Тузли;
- Општински судови на подручју Кантона;
- Кантонално тужилаштво у Тузли;
- Кантонална управа за инспекцијске послове;
- Кантонално правобранилаштво;
- Јавне установе и јавна предузећа Кантона.

1.3. Усклађивање антикорупционих политика на свим нивоима власти у БиХ
Стратегија Владе Тузланског кантона за борбу против корупције и Акциони план су усклађени
са општим принципима и начелима државне Стратегије за борбу против корупције 2021-2024., а у
контексту улоге коју Тузлански кантон има у процесу провођења антикорупционих активности.
Акционим планом предвиђене су конкретне активности неопходне за реализацију стратешких
циљева, рокови за реализацију, институције надлежне за провођење, јасни индикатори успјешности и
евентуални неопходни ресурси за проведбу сваке појединачне активности.

1.4. Секторски приступ у борби против корупције
Влада Тузланског кантона је препознала да превенција корупције треба да буде у првом плану,
ма колико год се репресивне мјере чиниле важним. Антикорупциона борба, иако је репресивно
ефикасна, не постиже свеобухватни успјех ако у њу није укључена и свеобухватна превентивна
политика. Развијање, промовисање и провођење превенције у антикорупционим настојањима јесте
посебан стратешки циљ унутар Стратегије. У овом стратешком циљу иницијални фокус је стављен и
на посебне области, односно на надлежности Тузланског кантона, а које представљају ризичне
области за појаву корупције, као што су: здравствени сектор, јавне финансије, образовање, правосуђе
и управа и инспекцијски послови.

1.5. Борба против корупције у јавном сектору
Узимајући у обзир дискрециона овлашћења и надлежности које има јавни сектор
претпостављени су велики ризици на коруптивна понашања од стране јавних службеника укључујући
и носиоце јавних овлашћења. Имајући у виду значај јавног сектора Тузланског кантона као и његову
посебну одговорност према грађанима од чијих се средстава финансира, дужност овог сектора је да
примјером покаже спремност за превенцију и борбу против корупције.
Јавне институције у Тузланском кантону све своје активности треба да приоритизирају на
начин да све своје редовне надлежности и послове раде на начин да буде у потпуности загарантован
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интегритет процеса које обављају. Јавне институције треба да обезбиједе претпоставке гдје се шаље
јасна порука да је коруптивно понашање неприхватљиво, да ће се такво понашање благовремено
открити и у складу са законским процедурама ефикасно санкционисати. Само слањем такве једне
поруке обезбјеђује се да и невладин, грађански и приватни сектор своју интеракцију са јавним
сектором иницира на начин усклађен са интегритетом.

1.6. Умањење регулаторне и дистрибутивне улоге јавног сектора
Обим корупције у јавном сектору директно зависи од активности тог сектора (уређивање
друштвених односа у већем обиму кроз законску регулативу, интервенције на тржишту,
прерасподјела имовине и ресурса унутар друштва). Усљед тога, умањење регулаторне или
дистрибутивне улоге јавног сектора, као један од ефеката имаће и смањење броја прилика у којима до
корупције може доћи. То не значи да ће се институције јавног сектора, због борбе против корупције,
одрећи своје регулаторне улоге или доношења одлука, већ да је потребно да такве активности
предузимају када је то неопходно или засновано на утврђеним политикама, свјесни ризика од
настанка корупције, али и механизама за контролу који ће те ризике свести на минимум, што је један
од видова превенције.
При томе су социјална и друга слична давања у Босни и Херцеговини релативно ниска у
поређењу са развијенијим земљама, потребе припадника социјално угрожених категорија
становништва за том помоћи су велике, па све то додатно ствара снажан мотив за корупцију у
приватном сектору, како би се остварило учешће и у дистрибуцији буџетских средстава.

1.7. Умањивање и регулисање дискреционих овлашћења
Досадашња искуства у антикорупционим активностима су потврдила да знатна присутност
слободне оцјене и дискреционог права код доносилаца одлука може генерисати коруптивна
понашања. Стратегија својим општим принципом препознаје потребу да се смањи те адекватно
нормирају и регулишу дискрециона овлашћења. На различите начине у Стратегији се у различитим
областима адресира питање регулисања дискреционих овлашћења. Поред тога ће се настојати да у
наредном периоду сва дискрециона овлашћења и одлуке које се доносе буду транспарентне на начин
да сви заинтересовани актери и јавност буде у прилици да се јасно упозна са свим таквим донесеним
одлукама.

1.8. Повећање надзора и контроле над доношењем одлука
Упоредно са претходним општим принципом, додатно ће се посебна пажња посветити и
сталном надзору и контроли над донешењем одлука. Потребно је стално обезбиједити да доносиоци
одлука имају јасну одговорност за одлуке које доносе, те да су процеси доношења одлука под
надзором и контролом. Надзор и контрола ће се настојати обезбиједити како путем успостављања
нормативног оквира, тако и путем адекватних механизама у зависности о којој врсти одлука се ради.

1.9. Укључивање јединица локалне самоуправе у борбу против корупције
Јединице локалне самоуправе (општине и градови) располажу јавним овлашћењима и
буџетским средствима, што их чини подложним корупцији једнако као и кантонални ниво власти.
Због тога и на овом нивоу власти се предлажу политике, мјере и активности за борбу против
корупције, а које су прилагођене специфичностима јединица локалне самоуправе.
Нова Стратегија укључује генералне политике и мјере борбе против корупције на нивоу
јединица локалне самоуправе, а које ће бити конкретизоване у стратегијама и акционим плановима
осталих нивоа власти, у складу са важећим прописима који дефинишу позицију и релацију појединих
нивоа власти са јединицама локалне самоуправе.
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1.10. Интерактивност и проактивност у превенцији и репресији корупције
Стратегија се између осталих општих принципа, заснива на различитом интерактивном
приступу превенције корупције на начин да се што већи број институција потпуно посвети
спречавању настанка корупције, кроз препознавање ризика и елиминисања фактора ризика на
настанак корупције. Јачање интегритета у свим институцијама и сарадња треба да буде стално
присутна. Научене лекције у превенцији и борби против корупције ће се узимати у обзир приликом
провођења различитих антикорупционих активности и мјера.
Посебно ће се наставити праћење коруптивних појава и ситуација које могу генерисати
корупцију, те ће се проактивно и стратешки приступати појавама у циљу откривања коруптивних
понашања. Поред превенције Стратегија препознаје значај и репресивних мјера у откривању,
процесуирању и санкционисању различитих корупционих појава, односно да само заједнички
свеобухватни превентивни и репресивни приступ борби против корупције доприноси минимизирању
ове појаве.

1.11. Подстицање моралне осуде и неприхватљивости корупције
Успостављање моралне осуде и неприхватање корупције, како на колективном тако и на
индивидуалном плану, представља најснажније и најефикасније средство за спречавање корупције,
које истовремено захтијева најмања институционална улагања. Међутим, због процеса формирања
етичких вриједности, које су нарушаване у дугом периоду, нереално је ове промјене очекивати у
кратком року, али је сигурно да се озбиљни резултати у борби против корупције тешко постижу без
подршке јавности. Због свега тога, процес јачања моралних вриједности треба укључити у креирање
антикорупционих мјера путем уграђивања у прописе и образовни систем, његовог промовисања од
стране носилаца јавних овлашћења, те указивањем на позитивне примјере и мјере које ће увјерити
грађане да могу утицати и допринијети спречавању корупције.
Стога је неопходно да се подизањем јавне свијести о појави, начину спречавања и
посљедицама корупције, омогући укључивање цјелокупног друштва у ову борбу.

1.12. Смањивање користи и повећање ризика од корупције
Корупција и коруптивна дјела са својим својством прикривености у којој често не постоји
јасна и конкретна жртва и оштећени кривичног дјела, неријетко остају неоткривена.
Учесници у корупцији, за разлику од починилаца неких других кривичних дјела, поступају
рационално, при чему одмјеравају могуће користи, законске и моралне санкције којима могу бити
изложени, као и вјероватноћу да до откривања и кажњавања дође. Због тога циљ антикорупционих
мјера треба да буде промјена односа између користи и ризика потенцијалних учесника у корупцији –
смањење користи на коју могу да рачунају те увећање вјероватноће да ће бити откривени и кажњени.
Ово подразумијева и стављање снажног нагласка на кривичне санкције према онима који су
починили корупцију, уз одузимање имовине и друге врсте користи стечене на такав начин.
Реализација овог циља може обухватити промјену нормативног оквира за борбу против
корупције, провођење мјера превенције, као и битно унапређење активности органа који проводе
законе. У Босни и Херцеговини је, и поред до сада предузетих мјера, вјероватноћа откривања и
кажњавања корупције веома ниска, што ову незакониту дјелатност и даље чини веома исплативом.
Осим тога, у БиХ је веома мало изречених пресуда за коруптивна дјела, које у ријетким случајевима
прати и одузимање незаконито стечене имовине.
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1.13. Повећање транспарентности при доношењу одлука
Транспарентност представља један од основних принципа на којима се базира Стратегија за
борбу против корупције, препознавши да је отвореност, укључивање и упознатост грађана један од
кључних предуслова за минимизирање свих облика нарушавања интегритета и коруптивних
понашања. Проактивно објављивање информација у посједу јавних органа, без чекања на захтјеве
грађана, данас је општеприхваћени стандард у бројним земљама у свијету те ће бити стандард
поступања јавних институција Тузланског кантона. Принципи проактивне транспарентности
прописани су у низу релевантних међународних докумената и иницијатива, а њихова примјена је
олакшана захваљујући развоју нових информационо-комуникационих технологија и приступа
интернету, на чему ће институције градити свој приступ у наредном периоду како би постигле
стандарде стварне транспарентности.
Уколико су знање и свијест о корупцији, њеним узроцима, модалитетима и штетним
посљедицама већи код свих заинтересованих за њено спречавање, повећавају се шансе да корупције у
пракси буде мање и да се број заинтересованих за борбу против корупције увећа. Због тога,
Стратегија предвиђа и друге превентивне мјере за борбу против корупције, укључујући и едукацију о
проблему корупције, провођење темељних истраживања постојећег стања, учење на основу уочених
образаца коруптивног понашања и укључивање ширег круга субјеката и појединаца из јавног и
других сектора у борбу против корупције.
Нема успјешне борбе против корупције уколико је искључиво реактивна, односно ако се чека
да неко пријави коруптивно понашање. Она може бити ефикасна ако подразумијева и проактиван
приступ. Такав приступ значи да се на основу уочених образаца коруптивног понашања креирају
ефикаснији превентивни механизми, али и да они послуже за откривање коруптивног дјеловања и
прије него што оно буде пријављено.

1.14. Интензивирања откривања и репресије корупције
Корупција се појављује чешће у друштвима гдје постоји значајна вјероватноћа да, и ако се
деси, неће бити откривена, нити адекватно санкционисана.
Због тога Стратегија тежи да повећа број пријављених и случајева који су истражени од
стране надлежних органа у којима се сумња на корупцију, кроз појачан рад истражних органа и
охрабривање лица која имају такве сумње да их подијеле са другима. Такођер, Стратегија настоји да
смањи број случајева коруптивних понашања која нису подложна откривању и репресији и да
обезбиједи примјерено санкционисање корупције, односно одвраћању потенцијалних учесника од
коруптивног понашања.

1.15. Унапређење координације у борби против корупције
Да би Стратегија постигла предвиђене циљеве постављене општим принципима, неопходно је
успоставити ефикасне механизме за њено провођење и координацију рада надлежних органа за
праћење реализације мјера у пракси и периодичну евалуацију остварених резултата. Искуства у
провођењу и координацији претходног Програма за борбу против корупције указују на неопходност
унапређења координираног провођења мјера и активности из овог документа између институција
Тузланског кантона. С тим у вези ће Влада кантона и Тим континуирано успостављати механизме за
координацију између свих институција Тузланског кантона организујући сталне састанке и
комуникацију. Улога и ресурси контакт тачака у институцијама се морају континуирано јачати да би
се обезбиједило да се активности проводе адекватно и благовремено и да се обезбиједи један
синхронизован, свеобухватан и координисан приступ у превенцији и борби против корупције.
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Визија
„Тузлански кантон у склопу свеопште борбе против корупције у Босни и Херцеговини је са
успостављеним функционалним системом и оствареним видљивим и мјерљивим
резултатима у превенцији и борби против корупције, минимизирао могућности за
настанак корупције и повећао повјерење грађана у институције власти и владавину права.“

3.

Општи циљ

Општи циљ Стратегије је да се корупција, као препрека економском, социјалном и
демократском развоју Тузланског кантона, у највећој могућој мјери отклони, односно минимизира.
Посљедице корупције рефлектују се на сиромаштво у друштву, пад повјерења грађана у демократске
институције, што доприноси стварању опште несигурности у друштву.
Превенција настанка корупције у Тузланском кантону покушава се, координисаним и
системским приступом, остварити дјеловањем Тима за превенцију корупције Владе Тузланског
кантона, који заједно са мрежом свих јавних институција у Тузланском кантону, настоји изградити
ефикасан систем за превенцију корупције.
Анкете које су се проводиле у Тузланском кантону указују на то да грађани имају највише
проблема са корупцијом у оним областима администрације са којима имају највише контаката и
преко којих остварују своје најважније потребе, а то су: здравство, образовање, полиција, правосуђе,
урбанизам, социјална питања и сл. Управо зато се превенција настанка корупције у Тузланском
кантону настоји обезбиједити кроз свеобухватни секторски приступ.
Имајући у виду напријед наведено, општи циљ Стратегије за борбу против корупције
Тузланског кантона за период 2021-2024. година је:
Превенцију корупције у Тузланском кантону обезбиједити координисаним и системским
приступом Владе Тузланског кантона и проактивним дјеловањем Тима за превенцију
корупције Владе Тузланског кантона и свих институција Кантона, кроз активности у општим и
секторским областима за које је Тузлански кантон надлежан, уз остварену сарадњу са
Агенцијом за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ и другим
релевантним тијелима и организацијама.

4.

Стратешки циљеви
На основу формулисаног општег циља Стратегије произлазе сљедећи стратешки циљеви:
1. Успостављање и јачање институционалних капацитета, нормативног и стратешког
оквира за ефикасну превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
2. Развијање, промовисање и провођење превентивне антикорупционе активности у
јавном и приватном сектору;
3. Унапређење институционалног и нормативног оквира превенције и борбе против
корупције у секторским областима;
4. Укључивање цјелокупног друштва у борби против корупције, координацију и
извјештавање о провођењу Стратегије.

Узимајући у обзир да Стратегија и Акциони план представљају свеобухватни антикорупциони
стратешки оквир у Тузланском кантону, управо је највећи фокус на успостављању цјелокупног
превентивног система за све кантоналне органе управе, кантоналне управне организације, правна
лица у којима Влада или кантонални органи управе/управне организације имају надлежност по
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основу законских или власничких права. Само заједничким и хармонизованим приступом свих
институција Тузланског кантона може се успоставити адекватан и системски приступ оријентисан на
учинак да се могућност појављивања корупције у институцијама сведе на што мању мјеру. За
приватни сектор је неопходно да буде укључен у сам процес опште превенције против корупције.

5.

Начела

С обзиром на тзв. интегрисани приступ Стратегије, сложеност проблема корупције, њен
директни утицај на поштивање темељних друштвених вриједности, владавину права и самоодрживог
развоја, неопходно је придржавати се сљедећих начела у примјени Стратегије:
-

Владавина права - усклађеност правних аката и свих радњи правних субјеката са законом. У
предузимању антикорупционих активности субјекти провођења своје поступање треба да
заснивају на праву тако да њихове одлуке буду у формалној и материјалној сагласности са
одговарајућим правним актима на свим нивоима власти, као и међународним обавезама Босне
и Херцеговине а из којих произилазе и обавезе за кантоналне нивое власти. У процесу
доношења правних аката треба да буду препознати и умањени ризици од настанка корупције
у њиховој примјени и одређени органи који могу вршити дјелотворан надзор те обезбјеђење
средстава за њихово провођење.

-

Заснованост на чињеницама - планирање, праћење и процјена испуњености
антикорупционих задатака треба да се заснива на чињеницама. Већ у фази анализе и процјене
стања и појавних облика, субјекти провођења обавезни су утврдити чињенице и на основу
њих заснивати мјере за супротстављање корупцији. То нарочито значи узимање у обзир
предности и недостатака у раду субјеката провођења, као и сталну ревизију и мониторинг
испуњености и прикладности стратешких циљева.

-

Добра пракса - усаглашавање антикорупционих активности са добрим праксама на пољу
супротстављања корупцији у земљи и у осталим транзицијским земљама, учење на грешкама,
уоченим обрасцима коруптивног понашања и њиховог узрока у систему. За поједине аспекте
проблема корупције може постојати мноштво различитих рјешења, која треба да буду
узимана у обзир, зависно од њихове примјењивости у Тузланском кантону.

-

Свеобухватност и инклузивност – координисана укљученост највећег броја актера и
утицај на што је могуће већи број фактора који доприносе корупцији. Борба против
корупције није задатак само појединих субјеката, нити постоје појединачни фактори
који узрокују корупцију. У борбу против корупције дужне су се, свако у оквиру својих
надлежности, укључити све институције и службе у ТК, организације цивилног друштва,
професионална удружења и грађани кроз партнерства и коалиције за супротстављање
корупцији. Органи јавног сектора треба да омогуће другим дијеловима друштва да
дјелотворно утичу на спречавање корупције, не само кроз заштиту својих права, већ и кроз
партиципирање у доношењу одлука, правовремено разматрање њихових иницијатива,
представки и омогућавање покретања поступка за заштиту јавног интереса.

-

Секторска оријентисаност - Узимајући у обзир специфичне надлежности које кантонална
власт Тузланског кантона има, неопходно је да се превенција и борба против корупције
усмјерава на конкретне програме и активности које се односе на секторски оријентисане
области, а које су грађанима на подручју Тузланског кантона веома значајне за остваривање
њихових кључних права и услуга.
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-

Транспарентност и партиципативност – правовремено упознавање јавности са доношењем
одлука и политика у институцијама на свим нивоима у БиХ је основа за утицање на њихово
доношење и моћно је средство за спречавање корупције. Сви субјекти провођења Стратегије,
а поготово државни органи и службе, дужни су обезбиједити одговарајуће механизме
комуникације и консултације јавности приликом одлучивања. Ради веће транспарентности, у
највећој мјери треба користити економична и савремена
средства комуникације у
објављивању одлука, података о планираним и проведеним активностима, у претраживању
база података о активностима органа власти, нарочито у вези са системом јавног
финансирања и праксом поступања. Како би се остварила претходна начела (свеобухватност и
инклузивност), односно обезбиједила подршка у провођењу активности на плану борбе
против корупције, нарочито је важно обезбиједити видљивост антикорупционих напора у
форми планова дјеловања, али и извјештаја о поступању по тим плановима.

-

Непристрасност и стручност - политичка и друга неутралност и компетентност за
испуњавање антикорупционих задатака неопходни су за дуг и сложен процес као што је борба
против корупције. Супротстављање корупцији треба се сматрати дијелом рада за опште добро
и унапређења професионализма управе, али и приватнога сектора, и у њему нема мјеста
идеолошким, политичким и другим утицајима. Исто тако, потребно је стално радити на
унапређењу знања, ставова и вјештина за супротстављање корупцији.

-

Оријентисаност на учинак - утврђивање јасних, мјерљивих и остваривих циљева. Упитна је
ефикасност стратешких докумената и активности за борбу против корупције ако нису јасно
постављени циљеви и сврха коју би требало постићи, чију реализацију није могуће пратити и
који су тешко или никако оствариви. Ове претпоставке би требало да испуне сви субјекти
провођења, како би се постигли оптимални резултати за које је могуће прикупити показатеље
о степену извршености. Будући да се значајан број антикорупционих активности односи на
јавну управу те јавне службе и јавна предузећа која треба да буду сервис грађанима, то у
дефинисању и остваривању антикорупционих, и уопште, циљева рада јавне управе, треба
водити рачуна о крајњем резултату и како га мјерити.

Анализа ситуације

Приликом израде стратешког оквира за борбу против корупције у Тузланском кантону у
обзир су узети и фактори, како унутрашњи тако и вањски, који могу унаприједити провођење
антикорупционих мјера. С тим у вези су посебно анализиране снаге и слабости Тузланског кантона,
односно прилике и пријетње које су постојале у друштвеном, политичком, организационом, правном
и економском окружењу Кантона. Снаге и слабости, односно прилике и пријетње могу значајно
утицати на успјешно, или пак неуспјешно провођење стратешког оквира који се односи на борбу
против корупције.

6.1. Снаге
Стварна и потпуна спремност Тузланског кантона за успостављање свеобухватног система
који ће приступити борби против корупције је посебно идентификована као нешто што је
првенствени предуслов за успјешно сузбијање корупције.
Постојећи капацитети надлежних кантоналних органа кривичног гоњења (Управа полиције
МУП ТК – Сектор криминалистичке полиције, Тужилаштво и судови) су, према студијама Мисије
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OSCE-a у БиХ као и других мериторних институција, добили генеричке афирмативне оцјене за
остварене резултате на плану борбе против корупције.3
Такођер, чињеница је да је Тим Владе Тузланског кантона који је формиран, активно
проводио своје дужности и обавезе због којих и јесте основан. Тако је напримјер Тим, између
осталог, остварио сарадњу са АПИК-ом, Антикорупционим тимом Владе Федерације БиХ, Мисијом
OSCE-a, ACCOUNT-ом и Transparency International-ом у БиХ. Поред тога је одржано више тренинга
за координаторе антикорупционих активности. Тим је стекао кроз дугогодишњи ангажман значајна
искуства и истакнута је посвећеност задацима. Тим је мултидисциплинаран на начин да је састављен
од представника кључних институција Владе Тузланског кантона и да је успоставио мрежу
координатора.

6.2. Слабости
Чињеница је да је Тим Владе Тузланског кантона, као координационо тијело за проведбу
Стратегије и Акционог плана које је састављено од државних службеника привремено тијело и да
чланови Тима имају своје редовне дужности. Оваква ситуација ограничава потпуну посвећеност
чланова Тима Владе Тузланског кантона у остваривању својих обавеза унутар Тима, што може
представљати значајну слабост с обзиром на то да проблем корупције захтијева потпуну посвећеност,
али и чињеница да чланови Тима имају значајну надлежност у спречавању и сузбијању корупције.
Приликом дизајнирања антикорупционих активности требало би узети у обзир и такве
чињенице као што су формалан приступ антикорупционим активностима и неријетко пребацивање
одговорности запосленика у јавним институцијама. Такођер, истраживања су указала, да је
неспремност на нове обавезе и активности често одлика јавне управе и јавних институција.4
Недовољна средства за антикорупционе активности често могу представљати изазов у
провођењу антикорупционих активности те због свеопће ситуације у друштву таква чињеница може
представљати значајну слабост у провођењу активности. Такођер, иако је корупција дугогодишњи
проблем у Босни и Херцеговини те је корупција свакако комплексан проблем, ипак системски
приступи су релативна новина у Тузланском кантону. Оваква чињеница проузрокује и појаву да
постоји мали број запосленика који у потпуности могу одговорити на проактивне и системске
приступе у борби против корупције. Зато је потребно континуирано градити капацитете запослених у
јавним институцијама у правцу антикорупционих механизама који су доступни.
Сама несталност Тима може довести до флуктуације чланова Тима, али и чињенице да је број
чланова Тима у посљедње вријеме смањен. У протеклом времену и флуктуација координатора и
руководилаца активности је имала утицаја на чињеницу да је било неопходно поново градити
капацитете новоизабраним лицима. Такођер и Тим Владе Тузланског кантона нема довољно
материјално-техничких средстава за рад због своје специфичне позиције.

6.3. Прилике
Као прилике, потребно је издвојити препознатост проблема са корупцијом, са којом се
сусреће босанскохерцеговачко друштво и потпуна спремност међународних институција да помогну
владама на свим нивоима, укључујући и Тузлански кантон. С тим у вези се континуирано пружа и
финансијска и стручна помоћ која може бити од круцијалног значаја у превенцији и сузбијању

3

Praćenje Procesuiranja Predmeta Korupcije u BiH: Prva, druga i treća Procjena. Procjene izrađene od strane Misije
OSCE-a u BiH
4
Vidi više na https://zastone.ba/app/uploads/2019/04/Javna-uprava-_-Zasto-ne.pdf
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комплексне и негативне појаве каква је засигурно корупција. Досадашње искуство Агенције за
превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ је свакако прилика која може
бити итекако од користи за имплементацију овог стратешког оквира на подручју Тузланског кантона.
Координација и сарадња са централним антикорупционим тијелом јесте и обавеза која произилази из
Закона о превенцији корупције и координацији борбе против корупције.
Антикорупционе активности су и даље у фокусу међународне заједнице и невладиних
организација, те је неопходно и њихово укључивање и остваривање адекватне сарадње.

6.4. Пријетње
Због укупних геополитичких прилика, пандемије COVID-19, мигрантске кризе, социјалних
прилика, природних катастрофа и других, Босна и Херцеговина можда неће бити у фокусу пажње
онолико колико је потребно да се антикорупционим реформама пружи адекватна подршка. Без те
подршке и у извјесној мјери позитивнога притиска, антикорупционе мјере и активности могу бити
успорене. Такођер, значајна подршка невладиног сектора је зависна о донаторској помоћи па и поред
саме воље да помогну институцијама власти може бити успорена уколико не посједују адекватна
финансијска средства.

7.

Укључивање цјелокупног друштва у борбу против корупције

Улога цивилног друштва у антикорупционим настојањима је вишеструко значајна за
успјешну борбу против корупције. Улога цивилног друштва у антикорупционим настојањиима је
препозната у међунарнодним документима за борбу против корупције. Поред неопходног активног
учешћа јавног и приватног сектора у борби против корупције, немјерљив је значај организација
цивилног друштва као непосредних представника интереса грађана. Значај цивилног друштва и
њихових изграђених капацитета у области спречавања и борбе против корупције може бити од
користи за Владу Тузланског кантона. Како Стратегија и Акциони план представљају други
свеобухватни стратешки оквир за борбу против корупције, који се односи на велики број
имплементатора активности, исти треба континуирано промовисати у јавности. Успјешно провођење
многих активности зависи и од самих грађана и организација цивилног друштва, и потребно је исти у
континуитету промовисати наведеним субјектима. Како су за израду и провођење стратешких
докумената, посебно антикорупционих, заинтересовани и остали субјекти грађанског друштва,
потребно је исте укључити у такве процесе. Организације цивилног друштва својим искуством и
значајем могу утицати на квалитет методологије израде стратешких докумената, али још битније и на
квалитете и дизајн методологије мониторинг инструмената, чији резултати могу усмјерити даље и
будуће антикорупционо стратешко планирање.
С обзиром на то да су антикорупционе активности у фокусу многих донатора организација
цивилног друштва, потребно је успоставити механизме сарадње са организацијама цивилног
друштва, путем планског приступа организовању састанака са донаторима и организацијама
цивилног друштва.

8.

Стратешки циљеви и програми за њихово провођење

Иако су представљени засебно, сви стратешки циљеви налазе се у тијесној вези, јер се
очекивани ефекти могу постићи само уколико сви циљеви буду третирани са једнаком важношћу.
Стратешки циљеви су разрађени кроз приоритетне стратешке програме, из којих произлазе мјере за
њихово провођење, које се операционализују кроз Акциони план, са прецизно одређеним
активностима, извршиоцима тих активности из различитих области, показатељима успјешности,
роковима и планираним средствима са тежњом да се остваре задовољавајући и мјерљиви резултати у
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антикорупционим настојањима. Све активности су одређене прецизним роковима унутар којих би се
требале провести, са тачно одређеним имплементаторима, показатељима успјешности провођења
активности и потребним ресурсима за провођење истих. Специфични стратешки циљеви Стратегије,
иако су формално одвојени ради лакше реализације истих, су итекако у међусобној корелацији и
успјешна борба против корупције зависи од стварне имплементације сва четири специфична циља.
Влада Тузланског кантона се истински опредијелила за покретање свих потребних дугорочних и
планских активности у борби против корупције у свим сегментима свог рада и дјелокруга својих
надлежности. У оквиру својих надлежности највећи фокус јесте на превенцији корупције, са
посебним секторским приступом.
Стратешки циљеви су у својим општим принципима усклађени са Стратегијом за борбу
против корупције Босне и Херцеговине за период 2021-2024. година. Ипак стратешки циљ број 3.
„Унапређење институционалног и нормативног оквира превенције и борбе против корупције у
секторским областима“ представља специфичност антикорупционог приступа спречавања и борбе
против корупције Тузланског кантона с обзиром на специфичност надлежности кантоналног нивоа
власти. Овај стратешки циљ у себи садржи и највећи број стратешких програма из чега у пратећем
Акционом плану и произилази највећи број активности које се односе на овај Стратешки циљ.

8.1. Успостављање и јачање институционалних капацитета, нормативног и
стратешког оквира за ефикасну превенцију корупције и координацију борбе
против корупције
Основни предуслов за успјешну превенцију и борбу против корупције се огледа у
успостављању институционалног оквира за борбу против корупције. Само са успостављеним јасним
институционалним оквиром унутар Тузланског кантона гдје све институције знају тачно које су
њихове обавезе и одговорности у антикорупционим настојањима, могу получити резултатом у
превенцији и координацији борбе против корупције.
Босна и Херцеговина потписала је Конвенцију Уједињених Нација против корупције (у даљем
тексту: UNCAC или Конвенција) 16. септембра 2005. године, а Предсједништво БиХ донијело је на
89. редовној сједници 27. марта 2006. године одлуку о ратификацији UNCAC.
Члан 6. Конвенције изражава потребу успоставе једног тијела или више њих надлежних за
спровођење, али и надзор и усклађивање саме имплементације антикорупционе политике, које би
било независно и адекватно стручно и финансијски оспособљено.
Законом о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције је
успостављено антикорупционо централно тијело на нивоу Босне и Херцеговине, односно
успостављена је Агенција. Чланом 6. Закона о Агенцији је регулисано да је Агенција независна и
самостална управна организација, која за свој рад одговара Парламентарној скупштини БиХ. Управо
овакав статус Агенције, поред њезиних надлежности, успоставља саму независност Агенције, док је у
посљедњих пар година иста стручно и финансијски капацитирана, иако још не у пуном капцитету, из
чега се ипак може закључити да је обавеза из члана 6. UNCAC-а на државном нивоу имплементирана.
Међутим, усљед уставне структуре БиХ, на начин како је Законом о Агенцији предвиђено да сви
нивои власти донесу антикорупционе политике, тако је и чланом 23. Закона успостављена обавеза да
сви нивои власти одреде нову или постојећу управну структуру која ће на нивоу на којем је
успостављена и израђивати, надзирати и имплементирати антикорупционе политике. С тим у вези, у
Тузланском кантону је неопходно размотрити успостављање цјеловитог институционалног система за
спречавање корупције.
Поред самог институционалог капацитирања Тузланског кантона неопходно је успоставити и
основне нормативне и стратешке оквире који ће подржати свеобухватни приступ у спречавању и
борби против корупције. Институционални, нормативни и стратешки оквир треба да буде
успостављен у свим институцијама Тузланског кантона, укључујући и јединице локалне самоуправе.
Повезница: Акциони план, Стратешки циљ 1.
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Професионализација тијела за спречавање корупције

Поред обавеза из UNCAC и Закона о АПИК и Европска комисија у својим извјештајима
препознаје обавезе успостављања антикорупционих тијела на свим нивоима власти. Тако нпр. у
Извјештајима Европске комисије о напретку Босне и Херцеговине ка чланству у Европској унији
стоји да је потребно: „Успоставити тијела за превенцију и надзор на одговарајућим нивоима власти и
обезбиједити њихово функционисање уз координацију Агенције за превенцију корупције и
координацију борбе против корупције“. Влада Тузланског кантона је предвидјела потребу да се
анализирају све најбоље праксе успостављених тијела за борбу против корупције у БиХ, попут Уреда
за борбу против корупције Кантона Сарајево, али и других тијела у БиХ и у региону, како би се
донијела коначна одлука о успостави најфункционалнијег тијела за потребе Тузланског кантона.
Тим за спречавање корупције Тузланског кантона ће анализирати могућности и израдити
најбоље препоруке у складу са потребама Тузланског кантона за успостављање професионалног
тијела за борбу против корупције и препоручити Влади Тузланског кантона успоставу таквог тијела.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 1.1.

8.1.2.

Јачање улоге координатора у превенцији корупције и борби против
корупције Тузланског кантона

Имајући у виду да је велики број институција од значаја за антикорупционе активности,
неопходно је да се одреди лице које ће интерно унутар сваке институције координирати
антикорупционе активности, односно потребно је да се именују координатори антикорупционих
активности. Поред тога неопходно је да се одреде и критерији ко може бити координатор унутар
једне институције и које послове ће обављати. Ове задатке је неопходно децидно одредити.
Координатори антикорупционих активности треба да буду лица која су кроз свој досадашњи радни
ангажман у институцији показала посебне персоналне и моралне квалитете, која добро познају
цјелокупно функционисање институције и уживају висок степен повјерења руководилаца и осталих
запосленика у институцији. Само запосленици са таквим карактеристикама могу квалитетно
координирати антикорупционе активности. Обавезе координатора су: да извјештава руководиоца о
антикорупционим обавезама институције и прати извршење појединачних задатака на реализацији
оперативног плана на мјесечној основи, израђује комуникациони материјал за упознавање
институције из које долази са обавезама из Акционог плана, успоставља и одржава секторску и другу
сарадњу са другим нивоима власти у ситуацијама подијељене надлежности, води евиденцију о
реализацији оперативног плана по задатим индикаторима те о напретку и изазовима извјештава
руководиоца на мјесечној основи.
Како су Тим Владе Тузланског кантона за превенцију корупције и координатори
антикорупционих активности примарни субјекти за имплементацију антикорупционих активности,
неопходно је њихове капацитете континуирано јачати. С тим у вези координатори антикорупционих
активности и сви чланови Тима Владе континуирано пролазе обуке о алатима за спречавање и борбу
против корупције.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 1.2.

8.1.3.

Законодавни оквир за борбу против корупције у БиХ, ФБиХ и ТК

Како би се обезбиједио системски приступ у превенцији и борби против корупције, надлежне
институције Тузланског кантона ће анализирати све законске претпоставке за унапређење превенције
и борбе против корупције. Поред саме анализе приступиће се и иницирању законских рјешења на
унапређењу борбе против корупције. С тим у вези ће се иницирати унапређење законског оквира који
се тиче државних службеника у Тузланском кантону, али и успостављање различитих
антикорупционих закона, попут Закона о пријављивању и поступку провјере података о имовини
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носилаца јавних овлашћења, на становишту рјешења која су урађена у Кантону Сарајево. Приликом
израде свих законских прописа извршиће се анализа најбољих рјешења и оствариће се сарадња са
Агенцијом за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ и других
институција.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 1.3.

8.1.4.

Дигитализација антикорупције са циљем унапређења међусобне
комуникације и сарадње

На основу досадашњег степена реализације мјера у превенцији корупције (у ширем
контексту) те уважавајући процесе узајамног извјештавања, размјене и прикупљања информација,
евидентно је да искорак начињен у стварању предуслова за ефикаснију превенцију корупције није
постигао крајњи ефекат, а то је уједначено и ефикасно супротстављање корупцији на свим нивоима
власти у БиХ и секторском окружењу. Наведени недостатак неизоставно прати изостанак системских
алата за правовремену размјену информација и процесе извјештавања.
ИТ рјешења и дигитализација ће представљати основни предуслов за успјешну превенцију и
борбу против корупције те ће се овим питањима посветити значајни ресурси унутар опште
превенције, али и унутар секторских области.
С тиме у вези ће се детаљно анализирати информатичка рјешења и добре праксе које је увео
Уред за борбу против корупције и управљање квалитетом Кантона Сарајево како би се
идентификовале добре праксе, али и изазови у раду који се појављују у вези са истим. Након
свеобухватне анализе предложиће се успостава различитих информатичких регистара који би
обезбиједили транспарентност и превенцију настанка корупције. Неки од регистара који ће се
предложити су е-регистар запосленика, е-регистар именованих лица, е-регистар субвенција и
потицаја, е-регистар имовине изабраних дужносника и слично.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 1.4.

8.1.5.

Укључење јединица локалне самоуправе у систем превенције корупције и
координације борбе против корупције

Јединице локалне самоуправе (општине и градови) располажу јавним овлашћењима и
буџетским средствима, што их чини подложним корупцији једнако као и кантонални ниво власти.
Због тога и на овом нивоу власти се предлажу политике, мјере и активности за борбу против
корупције, а које су прилагођене специфичностима јединица локалне самоуправе.
Нова Стратегија укључује генералне политике и мјере борбе против корупције на нивоу јединица
локалне самоуправе, а које ће бити конкретизоване у стратегијама и акционим плановима осталих
нивоа власти, у складу са важећим прописима који дефинишу позицију и релацију појединих нивоа
власти са јединицама локалне самоуправе.
Такођер, велики дио ће се посветити потреби да јединице локалне самоуправе проводе
адекватне антикорупционе кампање и да обезбиједе да се може пријавити коруптивно понашање.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 1.5.

8.1.6.

Улога јавне ревизије у промицању одговорности у јавном сектору и борби
против корупције

Уред за ревизију институција у Федерацији је независно тијело које проводи ревизију
институција у Федерацији БиХ, укључујући и институције Тузланског кантона. Основно очекивање је
да ревизија својим радом донесе позитивне промјене у животе грађана и то на начин да јача јавну
одговорност, интегритет и транспарентност у јавном сектору, да континуирано покаже своју
вриједност грађанима, парламенту и осталим учесницима, те да буде примјер узорног пословања.
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Традиционални задатак Уреда за ревизију институција у ФБИХ је ревизија законитости и
правилности управљања јавним финансијама, што се испуњава обављањем финансијске ревизије и
ревизије усклађености те испитивање економичности, ефективности и ефикасности јавне управе, што
је задатак ревизије учинка.
Стога ревизорски извјештаји могу бити средство за побољшање одговорности и
транспарентности у јавном сектору. Након извршених ревизија појединих институција Тузланског
кантона, Влада ТК-а ће захтијевати од истих достављање Акционих планова за поступање
институција по налазима и препорукама Уреда за ревизију, као и Извјештаје/Анализе о реализацији
препорука након одговарајућег извјесног периода. На тај начин Влада ће имати комплетан увид у
трошење јавног новца - новца свих грађана те ће се кроз наведена задужења моћи допринијети
одговорности и ефикасности институција у јавном сектору.

8.2. Развијање, промовисање и провођење превентивне антикорупционе активности у
јавном и приватном сектору
Узимајући у обзир да Стратегија и Акциони план представљајуи свеобухватни
антикорупциони стратешки оквир, у Тузланском кантону управо је фокус на успостављању
цјелокупног превентивног система за све кантоналне органе управе, кантоналне управне
организације, правна лица у којима Влада или кантонални органи управе/управне организације имају
надлежност по основу законских или власничких права, уз сарадњу са приватним сектором, јавним
медијима и релевантним субјектима цивилног друштва. Само заједничким и хармонизованим
приступом свих институција Тузланског кантона може се успоставити адекватан и системски
приступ оријентисан на учинак да се могућност појављивања корупције у институцијама сведе на
што мању мјеру.

8.2.1.

Интерни антикорупциони документи и транспарентност у процесу доношења
прописа

Узимајући у обзир чињеницу да се ради о стратешком оквиру за борбу против корупције у
Тузланском кантону чији су имплементатори сви кантонални органи управе, кантоналне управне
организације, правна лица у којима Влада или кантонални органи управе/управне организације имају
надлежност по основу законских или власничких права, првенствена и посебна позорност се
обратила на успостављању интерних антикорупционих политика унутар сваке институције кантона.
Управо успостављање планског приступа, у којем ће све институције знати које обавезе имају
приликом провођења Стратегије и Акционог плана, је гарант и основни предуслов за обезбјеђење
провођења антикорупционих активности. Такођер, јачање институционалног интегритета је, према
досадашњој пракси у БиХ и према Смјерницама и осталим документима Агенције за превенцију
корупције и координацију борбе против корупције БиХ, посебно ефикасно када се врши путем
самопроцјене сваке институције појединачно.
Нарушавање интегритета се треба схватити у ширем контексту од корупције и коруптивног
понашања, иако постојање институционалног и личног интегритета представља ефикасну превенцију
настанка корупције и коруптивног понашања. Ипак, шире гледано, свако коруптивно понашање
представља нарушавање интегритета, али свака врста нарушавања интегритета не представља нужно
корупцију или коруптивно понашање, већ може представљати и било коју врсту неетичког и
непрофесионалног понашања или било коју другу неправилност у раду. Управо свака институција је
најбоље упозната са чињеницом гдје постоји могућност настанка ризика за нарушавање интегритета
и треба да буде истински опредијељена да минимизира услове за настанак ризика од корупције.
У демократском друштву које добро функционише, грађанство треба бити информисано о
свим релевантним активностима институција власти. Да би било тако, грађанке и грађани морају
имати слободан приступ владиним подацима и информацијама, анализирати их и бити у прилици да
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их дијеле са другим грађанкама и грађанима. Вјероватноћа да ће доћи до настанка корупције или да
ће она остати скривена повећава се уколико процес доношења одлука није јаван. Повећање
транспарентности у процесу доношења одлука, кроз унапређење нормативног оквира и праксе, јесте
битан сегмент превенције корупције и предуслова за учешће цјелокупног друштва у спречавању
корупције. Према извјештајима организација цивилног друштва процес доношења одлука у БиХ још
увијек није довољно јаван, а проблеми се јављају приликом доношења правних прописа (одсуство
јавних расправа или недовољна укљученост заинтересованих актера), скривености утицања на
доношење одлука (лобирање), одсуство анализа и непотпуних образложења.
Комплексна босанскохерцеговачка уставна структура и надлежност често доводи до
чињенице да прописи нижих нивоа власти нису усклађени са вишим нивоима власти, или се
одређеним прописима прописују надлежности одређеним нивоима власти.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 2.1.

8.2.2.

Унапређење процеса именовања и разрјешавања руководилаца јавних
институција, запошљавања свих запосленика, јачања етике и интегритета у
јавним институцијама

Под утицајем лоше социјалне и економске ситуације у Босни и Херцеговини јавни сектор је
још увијек најпожељнији послодавац за грађане. Различита истраживања указују на висок степен
коруптивног понашања приликом процеса запошљавања лица у јавни сектор.5 Потребно је увести
транспарентне процесе приликом запошљавања и избјегавати ситуације које могу довести до ризика
који могу довести до корупције у друштву.
Посебно је неопходно квалитетно уредити поступке избора, именовања, оцјењивања и
разрјешења руководилаца институција како би се обезбиједили објективни критерији за такве
поступке. На овај начин је могуће обезбиједити да најкомпетентнија лица са највишим стандардима
интегритета руководе институцијама. Поред тога, потребно је обезбиједити објективне критерије за
постављање, напредовање, оцјењивање, назадовање и престанак радног односа свих запосленика
Тузланског кантона како би обезбиједили професионалну и независну јавну управу. Приликом
анализе ће се посебна пажња посветити рјешењима која се односе на појаву непотизма и других
облика нарушавања интегритета у процесу запошљавања.
Високи етички стандарди и интегритет јавних функционера и државних службеника су
најбоља, најједноставнија и, по питању употријебљених ресурса за њих, најмање захтјевна препрека
корупцији. Управо велики дио интегритета институција зависи од етичког и професионалног
понашања њених запосленика, чиме се добрано утиче на повјерење грађана у рад институција.
Етичка начела, као што налажу конвенције које су донијели Уједињени народи и Вијеће Европе,
треба да буду уграђена у законима и етичким кодексима. Усвајањем, провођењем и надзором над
провођењем етичких кодекса и кодекса понашања од стране свих институција се јача
професионалност и интегритет институција од јавног значаја.
Стратегија предвиђа и стално и континуирано управљање и регулисање дискреционих
овлашћења руководилаца институција и јачања, односно успостављања стандарда управљања
квалитетом у институцијама Тузланског кантона.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 2.2.

5
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Успостављање проактивне транспарентности и успостављање система за
откривање коруптивног понашања од стране запосленика у јавним
институцијама

Органи јавне управе су, сходно члану 10. Конвенције за борбу против корупције Уједињених
народа, у обавези предузети потребне мјере како би се повећала њихова транспарентност, што
укључује омогућавање увида шире јавности у организацију, функционисање и поступке доношења
одлука, поједностављивање поступака приступа тијелима надлежним за одлучивање те објављивање
информација у складу са принципима Партнерства за отворену власт и усвојеним Акционим планом
Вијећа министара БиХ за провођење иницијативе Партнерство за отворену власт за период 20192021. Принципи члана 10. Конвенције се базирају на принципима проактивне транспарентности која
подразумијева праксу јавних институција да самоиницијативно објављују информације од јавног
значаја које се налазе у њиховом посједу. Недостатак транспарентности и лаких и доступних алата за
комуникацију грађана са институцијама власти може довести до отуђености грађана од институција
власти и губљењу повјерења у институције власти. Управо зато само проактивна и стална отвореност
институција власти може остварити бољу сарадњу и комуникацију са грађанима.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 2.3.

8.2.4.

Јачање капацитета запосленика институција Тузланског кантона

Комплексност феномена корупције захтијева и адекватно изграђене капацитете оних који
треба да проводе механизме за спречавање корупције, а то се првенствено односи на све запосленике
у јавним институцијама. У том правцу је неопходно да запосленици у јавним институцијама буду
упознати са узроцима корупције и коруптивног понашања, различитих појавних облика корупције,
подизања свијести о штетности корупције и свим доступним алатима за превенцију и борбу против
корупције. Запосленици јавних институција, а посебно државни службеници су у ранијем периоду
похађали различите обуке на тему борбе против корупције, међутим, често такве обуке нису
предузимане на планском нивоу и у складу са специфичним потребама државних службеника. С тим
у вези, Тим Владе Тузланског кантона за борбу против корупције од свог оснивања, у сарадњи са,
првенствено међународним организацијама, попут мисије OSCE-а и другим партнерима, проводи
планске обуке за државне службенике, а посебно за координаторе антикорупционих активности у
свим институцијама Тузланског кантона. Важно је нагласити и да је Агенција за превенцију
корупције и координацију борбе против корупције редовно проводила обуке како за чланове Тима,
тако и за запосленике институција Тузланског кантона.
Заговарање и јавно промовисање доброг и одговорног понашања запослених у институцијама
је нешто што није вршено на систематичан начин. Уколико се одговорно понашање запосленика не
промовише и не препозна од стране надређених, односно уколико су у истом статусу лица која се
одговорно понашају и она која се не понашају на тај начин, утиче се на демотивацију запосленика да
се одговорно понашају. Влада Тузланског кантона је опредијељена да се напори и одговорно
понашање многих запосленика препозна и јавно заговара, а све са циљем подстицања свих
запосленика на такво поступање према институцијама у којима раде.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 2.4.

8.2.5.

Ефикасни и адекватни дисциплински поступци против запосленика јавних
институција

Адекватно санкционисање запосленика у институцијама за непрофесионално, неетично и
коруптивно понашање може значајно одвратити потенцијална лица од вршења корупционих
активности. Дисциплински поступци, иако значајан алат, се не користе у пуном капацитету. Постоје
одређени случајеви гдје дисциплински поступци нису проведени или нису проведени у складу са
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успостављеним процедурама, а што може дјеловати стимулирајуће за будућа непрофесионална,
неетична и коруптивна понашања у институцијама. Такођер, неадекватним санкционисањем таквих
лица се дјелује демотивирајуће за лица која се одговорно, поштено и професионално односе према
пословима које обављају. За потребу идентификације стварног проблема неопходно је извршити
анализу постојећег стања и онда на ефикасне начине успоставити дисциплинске поступке.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 2.5.

8.2.6.

Унапређење сарадње са приватним сектором у области спречавања и
откривања корупције

Приватни сектор има значајну улогу у заштити властитих интереса, што посљедично може
значајно допринијети ефикасности борбе против корупције. Посебан заначај у јачању улоге
приватног сектора имају привредне коморе и удружења послодаваца ТК. Зато је неопходно удружити
снаге свих ових актера са циљем ефикасног отклањања препрека за неометано пословање приватног
сектора, успостављање и стављање у функцију механизама који ће приватном сектору омогућити
пријаву корупције и неправилности те заштитити лица која пријаве корупцију.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 2.6.

8.3. Унапређење институционалног и нормативног оквира превенције и борбе против
корупције у секторским областима
Као што је раније наведено, кључни дио Стратегије за борбу против корупције и пратећег
Акционог плана представљају идентификовани стратешки приоритети, програми и активности у
секторским областима који су специфични и у надлежности су Владе Тузланског кантона. Влада
Тузланског кантона је препознала да превенција корупције треба да буде у првом плану, ма колико се
присила чинила важном. Антикорупциона борба, иако је репресивно ефикасна, не постиже
свеобухватни успјех ако у њу није укључена и свеобухватна превентивна политика. Развијање,
промовисање и провођење превенције у антикорупционим настојањима јесте посебан стратешки циљ
унутар Стратегије. У овом стратешком циљу иницијални фокус је стављен и на посебне области,
односно на надлежности Тузланског кантона, а које су ризичне на појаву корупције, као што су:
здравствени сектор, јавне финансије, субвенције, подстицаји и концесије, образовање, правосуђе и
управа, инспекцијски послови.
Повезница: Акциони план, Стратешки циљ 3.

8.3.1.

Свеобухватно унапређење интегритета у здравственом сектору

Здравствени сектор је према референтним истраживањима и перцепцијом јавности једна од
области која је највише подложна ризицима за настанак корупције.6 Поред тога, цјелокупно друштво
је нарочито осјетљиво и рањиво на појаву корупције у здравственом сектору, посебно узимајући у
обзир да се ради о сектору који је од виталног значаја за грађане те када се узме у обзир и
новонастала ситуација са пандемијом COVID 19. Велики број анонимних пријава грађана се управо

„Analiza pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvu u BiH“ izrađenu u okviru projekta
Izliječimo zdravstvo, koji finansira Evropska unija. Analizu izradili Transparency International BiH i CCI

6
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односи на пријаву корупције у здравству.7 Влада Тузланског кантона је свјесна лошег материјалног
положаја здравствених радника, а нарочито узимајући у обзир да су здравствени радници
конкурентни и на тржиштима земаља Европске уније због чега ће Влада Тузланског кантона
настојати да континуирано јача материјални положај здравствених радника.
Коруптивни ризици и корупција се у овој области може појавити на свим нивоима, од
неоправданог одсуства медицинског особља са посла (најчешће због обављања приватних послова),
неформалних давања за третман који би требао бити ослобођен плаћања, до креирања листе
есенцијалних лијекова којима се могу потенцијално фаворизовати одређени произвођачи, јавних
набавки које сугеришу корупционе везе добављача са институцијама које врше набавке и многе
друге. Стратешки оквир за борбу против корупције је, узимајући у обзир комплексност здравственог
сектора и надлежности кантоналног нивоа, посебну пажњу обратио активностима превенције и борбе
против корупције у овом сектору.
С тим у вези ће се посебно радити на обезбјеђењу доступности здравствених услуга како
корисници не би имали потребу да врше непримјерене ургенције за приступ услугама. Претходно
наведено ће се, између осталога, вршити на начин да ће се анализирати и донијети објективни
критерији за унапређење листи чекања. Наиме, потребно је обезбиједити транспарентност листи
чекања, а све у циљу смањења могућности за коруптивне радње и заказивање пацијената „преко
реда“. Изградња интегралног јединственог информационог система у здравству ће бити апсолутни
приоритет у раду на унапређењу пружања здравствених услуга, као и смањењу коруптивних ризика.
Рад приватних установа и пружање дјелатности ће такођер бити у фокусу Стратегије за борбу против
корупције, а све како би се обезбиједила транспарентност и објективност у раду. Примарни је циљ да
се обезбиједи једнако квалитетна здравствена заштита и услуга свим становницима Тузланског
кантона.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 3.1.

8.3.2.

Транспарентност и објективност у процесима јавних финансија, субвенција,
подстицаја и концесија

Општа је оцјена како Босна и Херцеговина још увијек није достигла довољан степен
транспарентности јавних буџета.8 Буџет је кључни инструмент помоћу којег влада проводи своје
политике у дјела. Годишњи буџет је обично веома комплексан документ који је тешко разумљив
великом дијелу јавности и управо због тога би Влада требала бити та која ће помоћи грађанима да
разумију буџет. Дакле, није најважније да буџет буде доступан јавности, већ је подједнако важно да
буџет буде приступачан и разумљив јавности. Доступношћу информација о значају и основним
карактеристикама буџета се на једноставан начин значајно јача транспарентност институција власти о
усвојеном буџету. Влада Тузланског кантона објављује да ће успоставити буџет за грађане који ће
бити јавно доступан грађанима. „Буџет за грађане“ има за циљ да јавности омогући бољи увид и
разумијевање начина на који Влада Кантона планира, расподјељује и троши средства из буџета.
Додјела трансфера, потицаја и помоћи из буџета Тузланског кантона представља значајна
новчана средства на годишњем нивоу. Без унапријед дефинисаних критерија додјеле трансфера,

7

Vidi više na Godišnjem izvještaju Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transprency
International Bosne i Hercegovine, dostupno na https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2021/04/ALAC-Godisnjiizvjestaj-2020.pdf
8
Posljednje Istraživanje o otvorenosti budžeta za 2019. godinu (Open Budget Survey 2019 – OBS), koje provodi
organizacija International Budget Partnership (IBP) pokazuje da postoji razlog za zabrinutost: čak 86 zemalja (od 117
ocijenjenih), uključujući i BiH, nije uspjelo dostići adekvatan nivo transparentnosti, koji bi obezbijedio da javnost može
razumjeti budžetski proces i aktivno sudjelovati u debatama o važnim budžetskim pitanjima.
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потицаја и помоћи као и контроле њиховог утрошка овакав вид додјеле јавних средстава правним и
физичким лицима представља висок ризик за настанак корупције.
Додјела трансфера, потицаја и помоћи из буџета треба да буде усклађена са процесима
стратешког планирања те у складу са Смјерницама о мининималним стандардима додјеле буџетских
средстава путем трансфера и субвенција у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 15/18), а
надлежне институције да располажу довољним капацитетима за провођење планова.
На крају, све институције Кантона ће обезбиједити да процеси провођења јавних набавки буду
у потпуности усклађени са нормативним оквиром и најбољим праксама. Процеси јавних набавки ће
се вршити на начин да се набави најбоља услуга/робе/радови за оптималну цијену. Влада Тузланског
кантона ће, због претходно наведеног, континуирано јачати капацитете Уреда за заједничке послове
за провођење поступака централизоване јавне набавке и обезбиједити апсолутну транспарентност у
раду.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 3.2.

8.3.3.

Унапређење сектора образовања

Образовање као област је врло значајна за промоцију и подизање свијести о проблему
корупције као и знања о начинима на које се могу борити против корупције. Корупција се лакше
укорјењује и одржава у земљама гдје грађани посједују мањи степен образовања, а свијест о самом
грађанском друштву је ниска. Недовољна образованост грађана о самој корупцији, њеним облицима,
узроцима и посљедицама додатно погодује ширењу такве друштвено неприхватљиве појаве. Многи
грађани сматрају како немају никаквог утицаја на појаву корупције у друштву, не препознају начин
како се одупријети корупционим праксама те на који начин се могу активисати у борби против
корупције.
Препозната је потреба да све образовне институције формирају одређене комисије за пријем и
обраду пријава о неправилностима. Такођер, велики проблем у пракси је примјетан и код постојања
могућности за нарушавање интегритета процеса организовања школских екскурзија, те је с тим битно
извршити одговарајућу измјену прописа.
Врло је важно да се у образовне институције у свим узрастима (основно, средњошколско и
високо) изврше активности на увођењу планова програма на јачању етике и интегритета. Едукација је
централни дио превенције корупције, али и да се континуирано имплементира и прати провођење
усаглашених програма етике. Намјера је да се што већи број ученика адекватно упозна са свим
узроцима, појавним облицима и стварним узроцима корупције.
Првенствено ће се проводити превентивне активности које ће обезбиједити квалитетну
провјеру кадрова унутар образовних институција и управљања сукобом интереса. Поред тога ће се
континуирано уводити програми унутар школских програма, како би ученици и студенти
континуирано схватали значај антикорупционог дјеловања али и узроке и посљедице коруптивних
понашања. Стратегија је такођер препознала да постоје различите могућности појаве сукоба интереса
код пружања приватних инструкција, те у том дијелу је неопходно адекватно исте и адресирати и
спријечити.
Такођер, неопходно је да се идентификују и могућности спречавања настанка корупције и
сукоба интереса руководилаца образовних институција у упрваљању имовином образовних установа.
Наиме, образовне институције имају у власништву различите пословне просторе, спортске дворане и
сл., што представља велики финансијски потенцијал. Одсуством контроле и критерија у овом процесу
може довести до коруптивних понашања.
Како би се остварили значајни резултати у превенцији и едукацији неопходно је да се и
кадровски капацитети у образовном сектору континуирано јачају, али и да се обезбиједе адекватна
финансијска средства ради обезбјеђења сталности позиција наставног особља. Наиме, у Кантону је
још увијек значајно примјетан проблем запошљавања кадрова на одређено радно вријеме, што утиче
на квалитет и интегритет послова које извршавају.
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Образовне установе воде евиденције о полазницима и о лицима која су дипломирала унутар
тих установа, те су веома важна карика у провјерама вјеродостојности диплома и то ће чинити у
наредном периоду кључну карику. Посебна пажња ће се посветити образовним институцијама које
издају велики број ванредних диплома и диплома које су тренутно конкурентне на домаћем и
страном тржишту.
На крају је, унутар секторске области образовања, Стратегија предвидјела и сет активности на
унапређењу интегритета и превенције корупције унутар високошколских институција, у којем су се
приоритизовале мјере које се односе на унапређење процеса запошљавања и напредовања унутар
институција, израду етичких кодекса и унапређење етичких стандарда те унапређење
транспарентости институција. С тим у вези ће се континуирано радити на јачању етичких кодекса
запосленика високошколских установа.
Високошколске установе треба да обезбиједе висок ниво транспарентности и отворености
према студентима, те ће све донијети јасне критерије и начине за испитивање студената али и
обезбиједити да се евалуира рад наставног особља од стране студената.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 3.3.

8.3.4.

Министарство унутрашњих послова обезбјеђује интегритет запосленика и
обезбјеђује правовремено откривање и доказивање корупционих кривичних
дјела

Министарство унутрашњих послова (МУП) и полицијски службеници играју кључну улогу
како у репресивном дјеловању на корупцију тако и у превентивном смислу те представљају једну од
кључних институција која обезбјеђује владавину права у откривању корупције. Како би се
обезбиједило да полицијски службеници и МУП Тузланског кантона буду успјешни, потребно је
обезбиједити адекватна финансијска средства. Наиме, потребно је да се обезбиједе и набаве камере
које ће користити полицијски службеници приликом обављања полицијских послова и задатака у
циљу заштите интегритета полицијске службе. Додатно је неопходно да процес запошљавања и
напредовања у служби буде заснован на потпуним стандардима интегритета и да обезбјеђује
запошљавање и напредовање најквалитетнијих кадрова. Поред тога, процес именовања руководиоца
полицијских органа треба да буде у потпуности независан и заснован на професионалним основама
са јасним и прецизираним критеријима за именовање и разрјешење.
Предвиђено је јачање органа унутрашње контроле како би интегритет полицијских
службеника у потпуности био обезбијеђен те да се јачају капацитети за откривање и процесуирање
корупционих кривичних дјела.
Имајући у виду тајновитост корупције као појаве, континуирано ће се радити на унапређењу и
промоцији модалитета за пријављивање корупционих кривичних дјела.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 3.4.

8.3.5.

Правосудне институције и управа

Стратегија Владе Тузланског кантона је уз потпуно поштивање независности правосудних
институција предвидјела и одређене приоритете у процесуирању корупције, али и рада државне
службе. С тим у вези, Влада Тузланског кантона ће настојати обезбиједити средстава да се
откривање, процесуирање и санкционисање корупционих кривичних дјела интензивира у Тузланском
кантону. Важно је истаћи да је у Тузланском кантону у протеклом периоду био знатно повећан број
потврђених оптужница као и осуђујућих пресуда за корупциона кривична дјела.
Поред тога ће се идентификовати, анализирати, иницирати и усвајати законска и подзаконска
рјешења која директно или индиректно доприносе превенцији и сузбијању корупције са једне стране
те унапређењу положаја државних службеника са друге стране, а с обзиром на чињеницу да
Министарство правосуђа и управе има надлежност и за унапређење рада јавне управе.
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Повезница: Акциони план, Стратешки програм 3.5.

8.3.6.

Унапређење рада инспекцијских органа

Инспекцијски надзор је врло значајно средство у откривању и спречавању корупције у
институцијама са јавним овлашћењима. Надлежност инспекцијских органа у Тузланском кантону је
вршење инспекцијског надзора односно управно-надзорних, стручних и других послова из
надлежности Кантона који се односе на енергетику, рударство, трговину, угоститељство, туризам,
пољопривреду, шумарство, водопривреду, ветеринарство, радне односе, заштиту на раду, здравство,
санитарни надзор, фармацеутски надзор, цесте и цестовни саобраћај, грађење, заштиту животне
околице као и друге послове утврђене законом. Узимајући у обзир да су одређене области
подложније појави корупције у односу на друге, потребно је плански приступити и проактивно
откривати и надзирати такве области. Само свеобухватним и на чињеницама заснованим приступом
процјени ризичних области и провођењу инспекцијског надзора могу се откривати и, између осталих,
коруптивна понашања. Инспекцијске контроле и надзоре је неопходно интензивирати и повећати
њихов број. С тим у вези се Стратегијом планира да инспекцијски органи врше континуирано
процјене ризика гдје може настати коруптивно понашање и интензивирати рад на контроли таквих
субјеката.
Поред тога Стратегија је препознала да су послови инспекцијских контрола врло подложни на
коруптивна понашања и да субјекти надзора врло често активно желе избјећи санкције за
неправилности и у противуслузи нуде разне користи. Зато Стратегија различитим механизмима
објективне додјеле предмета у раду, могућности пријаве неправилности од стране инспектора настоји
да минимизира ризике на корупцију.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 3.6.

8.4. Укључивање цјелокупног друштва у борбу против корупције, координација и
извјештавање о провођењу Стратегије
8.4.1.

Унапређење координације и извјештавања о проведби антикорупционих
политика Тузланског кантона

Основно институцијално тијело за превенцију корупције Владе Тузланског кантона је Тим за
превенцију корупције Владе Тузланског кантона. Надлежност Тима је израда Стратегије за борбу
против корупције Тузланског кантона 2021-2024. и Акционог плана за провођење Стратегије за борбу
против корупције Тузланског кантона 2021-2024. те праћење и имплементација активности
предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије за превенцију корупције Тузланског
кантона 2021-2024. У циљу извршавања својих задатака Тим прикупља податке од институција у вези
са реализацијом њихових активности, врши њихово обједињавање, анализирање и о томе
полугодишње и годишње извјештава Владу Тузланског кантона и Агенцију за превенцију корупције
и координацију борбе против корупције БиХ. Тим остварује координацију између свих субјеката
обухваћених Акционим планом, осталим правним субјектима, органима и организацијама које су
дужне да поступају у области борбе против корупције и правосудним органима. С тим у вези
неопходно је развити све потребне алате за праћење проведбе антикорупционих активности као и
начине провјере тачности истих.
Напомена: Током периода израде Стратегије покренута је и иницијатива за успостављање
професионалног тијела (Уреда) за спречавање корупције у Тузланском кантону.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 4.1.

8.4.2.

Унапређење интерне координације институција Тузланског кантона

У свим институцијама које поступају у области борбе против корупције неопходно је
одредити лице које ће интерно у оквиру институције координирати у области антикорупционих
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активности, односно потребно је да се именују координатори антикорупционих активности.
Координатори треба да буду лица која су кроз свој досадашњи радни ангажман у институцији,
показала посебне персоналне и моралне квалитете, која добро познају цјелокупно функционисање
институције и уживају висок степен повјерења руководилаца и осталих запосленика у институцији.
Обавезе координатора су да извјештава руководиоца о антикорупционим обавезама институције и
прати извршење појединачних задатака на реализацији оперативног плана на мјесечној основи,
израђује комуникациони материјал за упознавање институције из које долази са обавезама из
Акционог плана и оперативног плана, успоставља и одржава секторску и другу сарадњу са осталим
нивоима власти у ситуацијама подијељене надлежности, води евиденцију о реализацији оперативног
плана, по задатим индикаторима те о напретку и изазовима извјештава руководиоца на мјесечној
основи.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 4.2.

8.4.3.

Јачање механизама за координацију, праћење и извјештавање о проведби
антикорупционих политика

Централну улогу у праћењу проведбе Стратегије и Акционог плана, на основу својих
надлежности које ће се одредити посебним актом о оснивању Тима, има дакле Тим. Како би се тај
задатак испунио квалитетно, потребно је да добије све потребне и релевантне информације о
проведби Стратегије и Акционог плана. За ту обавезу потребно је да Тим разради методологију
прикупљања и обраде података за утврђивање степена испуњености мјера, ради правилног извођења
како квантитативних, тако и квалитативних показатеља. Поред тога, Тим треба периодично да
извјештава Владу Кантона о степену проведбе Стратегије и Акционог плана.
У случају уочавања да нека предвиђена активност није проведена, Тим, у координацији са
контакт лицима, треба да утврди разлоге за то, пружи препоруке за рјешавање проблема, али и
размотри потребу и могуће начине за одговарајуће измјене Стратегије и Акционог плана. На исти
начин Тим треба да поступи и када уочи да неки приступ у борби против корупције доноси боље
резултате од очекиваних и да такву праксу прошири и на области које тренутно нису обухваћене
стратешким актима.
Тим за превенцију корупције Владе Тузланског кантона и координатори антикорупционих
активности су примарни субјекти за имплементацију антикорупционих активности, па је неопходно
њихове капацитете континуирано јачати те континуирано пролазити обуке о алатима за спречавање и
борбу против корупције.
Влада Тузланског кантона ће путем Тима за превенцију корупције бити стално и
континуирано информисана о проведби антикорупционих активности, како би евентуално могла
правовремено реаговати на настале ризике који могу ометати провођење антикорупционих обавеза. С
тим у вези, потребно је да се на свеобухаватан и систематски начин прикупљају информације о
проведеним антикорупционим активностима.
Повезница: Акциони план, Стратешки програм 4.3.

8.4.4.

Извјештавање јавности о напрецима оствареним у антикорупционим
настојањима

О свим предузетим антикорупционим дјелатностима, неопходно је благовремено
информисати цјелокупну јавност путем различитих комуникационих канала. Јавност треба да буде
правовремено и на адекватан начин обавијештена о свим активностима Тима. Мишљења и ставови
јавности о проведеним антикорупционим настојањима и потребама за њиховим унапређењем могу
бити од користи за институције које проводе активности. Због тога је потребно обезбиједити и
унаприједити двосмјерне комуникационе канале са јавности.
Како би се ефикасно и квалитетно спроводиле активности и мјере, потребно је користити
знање и искуства тијела са виших нивоа власти, који се дужи низ година баве спречавањем и
сузбијањем корупције. Искуства и препоруке Агенције за превенцију корупције и координацију
борбе против корупције БиХ и Антикорупционог тима Владе Федерације БиХ могу бити од користи и
за Владу Тузланског кантона. Исто се односи и на знања и искуства институција које се у својим
редовним надлежностима боре са овим друштвено негативним феноменом и исте је неопходно
консултирати.
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Повезница: Акциони план, Стратешки програм 4.4.

8.4.5.

Унапређење сарадње антикорупционих тијела и институција са
организацијама цивилног друштва, медијима и академском заједницом

Тузлански кантон је у провођењу претходних антикорупционих политика имао за кључне
партнере међународне организације, али и представнике ОЦД-а, медија и академске заједнице. Таква
сарадња је значајно допринијела у провођењу антикорупционих активности и наставиће се
проактивно од стране Тима или Уреда да се одржава таква сарадња и додатно унапређује.
Кантон ће радити на сталном извјештавању и унапређењу транспарентности свога рада у
антикорупционим активностима и с тим у вези ће проводити кампање о штетностима и узроцима
коруптивног понашања за грађане.
Континуирано, а најмање једном у шест мјесеци ће се одржавати састанци са
представницима ОЦД-а, медија и академске заједнице и радиће се на новим алатима за
комуницирање како би грађани правовремено и адекватно били упознати са свим активностима на
спречавнању и сузбијању ове друштвено негативне појаве.

Израдити анализу пракси
професионализације других
нивоа власти у БиХ

1.1.1.

1.1.2.

1.1.5.

Тим,
Провести транзицију послова са
новоформирани
Тима на професионално тијело
Уред и Влада ТК

Влада ТК

Тим и
Министарство
правосуђа и
управе

Тим или
новоформирани
Уред

Министарство
правосуђа и
управе, Тим или
новоформирани
Уред

� Иницијатива усвојена
од стране Владе ТК
� Обезбијеђена
адекватна средства
� Израђен трансфер
план

Трећа година након
усвајања Стратегије
Четврта година након
усвајања Стратегије

� Идентификоване
добре праксе

Друга година након
усвајања Стратегије

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Прва година након
усвајања Стратегије

� Идентификовани
кључни недостаци и
изазови у провођењу
својих надлежности
Ad hoc тијела

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Буџетска средства на основу анализе

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Потребни ресурси

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

1.1.4.

1.1.3.

Извршити свеобухватну
анализу постојећих
надлежности и правног основа
за рад тијела за спречавање
корупције ТК

На основу проведених анализа
предложити Влади ТК
професионализацију тијела за
превенцију и борбу против
корупције
Успоставити професионално
тијело за превенцију корупције

Активност

Број

Стратешки програм 1.1.
Професионализација тијела за спречавање корупције
Проводиоци
Рок за проведбу
Индикатори успјешности

Успостављање и јачање институционалних капацитета,
нормативног и стратешког оквира за ефикасну превенцију корупције и координацију борбе против корупције

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 2021-2024.
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Четврта година након
усвајања Стратегије

� Број успостављених
алата за провођење
надлежности и број
похађаних обука
Допунска средства обезбиједити у
складу са усвојеним рјешењем

Прва година након
усвајања Стратегије

Континуирано

Тим или
новоформирани
Уред и партнери
попут: АДС,
међународне
организације,

Креирати и проводити
јединствени годишњи
динамички план обука из
области превенције корупције и
координације борбе против
корупције за институције са

1.2.4.

Прва година након
усвајања Стратегије

Прва година након
усвајања Стратегије

Рок за проведбу

Све институције у
ТК

Тим или
новоформирани
Уред
Институције у ТК

Тим или
новоформирани
Уред
Институције у ТК

Проводиоци

1.2.3.

Дефинисати критерије за
именовање контакт особа у
институцијама са јавним
овлашћењима у ТК и креирати
смјернице за њихов рад
Стандардизирати процедуре
размјене информација,
извјештавања и сарадње између
тијела за спречавање корупције
и контакт особа у
институцијама

Активност

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Потребни ресурси
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

� Креиран јединствени
годишњи план обука
за контакт лица
� Извјештаји о
проведеним обукама

� Именоване контакт
лица у институцијама
гдје то није учињено
� Подаци о контакт
особама (име и
презиме, службени
маил и контакт
телефон) достављени
Тиму или Уреду

� Смјернице креиране и
достављене свим
институцијама на
одговарајућем нивоу
власти на даљње
поступање

� Дефинисани
критерији
� Смјернице креиране и
дистрибуисане

Индикатори успјешности

Стратешки програм 1.2.
Јачање улоге координатора у превенцији корупције и борби против корупције Тузланског кантона

Новоформирани
Уред и АПИК

Именовање контакт и замјенске
лица у институцијама у ТК гдје
то није учињено, а у складу са
критеријима и смјерницама из
активности 1.2.1.

1.2.2.

1.2.1.

Број

1.1.6.

Јачати капацитете и ресурсе
професионалног тијела за
спречавање корупције и борбу
против корупције у
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Активност

Идентификовати и анализирати
антикорупциона законска
рјешења из надлежности
Кантона

Иницирати усвајање и/или
идентификованих и или
измјену и допуну
антикорупционих закона

Израдити нацрте
антикорупционих закона

Иницирати и израдити нацрт
Закона о пријављивању и
поступку провјере података о
имовини носилаца јавних
функција у ТК

Усвојити Закон о
пријављивању и поступку
провјере података о имовини
носилаца јавних функција у ТК

Број

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

јавним овлашћењима у ТК

Скупштина ТК

Министарство
правосуђа и
управе и Тим или
новоформирани
Уред
Министартво
правосуђа и
управе и Тим или
новоформирани
Уред
Министарство
правосуђа и
управе и Тим или
новоформирани
Уред
Министарство
правосуђа и
управе и Тим или
новоформирани
Уред и Радна
група

Проводиоци

Друга година након
усвајања Стратегије

� Усвојен Закон

� Израђен нацрт закона

Тридесет мјесеци
након усвајања
Стратегије

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

� Израђени нацрти
антикорупционих
закона

Прва година након
усвајања Стратегије

� Израђена листа
идентификованих
закона које је
неопходно иницирати
и усвојити

Индикатори успјешности

� Број иницираних
законских рјешења за
усвјанаје или измјену
и допуну

Прва година након
усвајања Стратегије

Рок за проведбу

Стратешки програм 1.3.
Законодавни оквир за борбу против корупције у БиХ, ФБиХ и ТК

ЦСО и други

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Потребни ресурси
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Континуирано

Инициране измјене

Трећа година након
усвајања Стратегије

Трећа година након
усвајања Стратегије

Трећа година након
усвајања Стратегије

Тим или
новоформирани
Уред и Влада ТК

Тим или
новоформирани
Уред и Влада ТК

Тим или
новоформирани
Уред и Влада ТК

Иницирање и успостављање ерегистра запослених у јавном
сектору

Иницирање и успостављање ерегистра именованих лица

Иницирање и успостављање ерегистра субвенција и
подстицаја

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Прва година након
усвајања Стратегије

Тим или
новоформирани
Уред

1.4.1.

Рок за проведбу

Анализирати информатичке
регистре којима управља Уред
за борбу против корупције и
управљање квалитетом Кантона
Сарајево са циљем препорука
за успостављање сличних
рјешења у Тузланском кантону

Проводиоци

Активност

� Иницирано
успостављање од
стране Тима или
Уреда
� Влада ТК донијела
одлуку о
успостављању
� Иницирано
успостављање од
стране Тима или
Уреда
� Влада ТК донијела
одлуку о
успостављању
� Иницирано
успостављање од
стране Тима или

� Анализа са
препорукама
достављена Влади ТК

Индикатори успјешности

Расположиви ресурси / у складу са

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Потребни ресурси

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Стратешки програм 1.4.
Дигитализација антикорупције са циљем унапређења међусобне комуникације и сарадње

Министарство
правосуђа и
управе, Тим или
новоформирани
Уред

Број

1.3.6.

Иницирати измјену или
доношења законских рјешења
виших нивоа власти којима се
спречава или процесуира
корупција (Закони о заштити
пријавитеља корупције, јавним
набавкама, сукоба интереса и
других)
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Трећа година након
усвајања Стратегије

Тим или
новоформирани
Уред и Влада ТК

Тим или
новоформирани
Уред и јавне
институције

Иницирање и успостављање ерегистра јавних набавки

Имплементација апликације
Проактивни мониторинг
проведбе Стратегије и
Акционог плана

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
Континуирано

Трећа година након
усвајања Стратегије

Тим или
новоформирани
Уред и Влада ТК

Иницирање и успостављање, у
складу са законским рјешењем,
е-регистра имовине носилаца
јавних функција

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима и

функционалним надлежностима

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

� Извршена едукација

Уреда
� Влада ТК донијела
одлуку о
успостављању
� Иницирано
успостављање од
стране Тима или
Уреда
� Влада ТК донијела
одлуку о
успостављању
� Иницирано
успостављање од
стране Тима или
Уреда
� Влада ТК донијела
одлуку о
успостављању
� Створене техничке и
функционалне
претпоставке за
имплементацију
апликације
(извршене
евентуалне
корекције,
импортовани сви
новоусвојени
Акциони планови у
апликацију,
креирани приступни
подаци за кориснике,
обезбијеђена
техничка подршка
корисницима)

Petak, 16. juli 2021. god.
Broj 13 - Strana 1699

1.5.1.

Успоставити механизме за
пријаву корупције у јединицама
локалне самоуправе у БиХ

Трећа година након
усвајања Стратегије,
континуирано

Иницијатор:
Тим или
новоформирани
Уред
Проводиоци:
Општине и
градови у ТК
Иницијатор:
Тим или

Трећа година након
усвајања Стратегије

Друга година након
усвајања Стратегије,
континуирано

Друга година након
усвајања Стратегије

Рок за проведбу

Тим или
новоформирани
Уред, АПИК

Иницијатор:
Тим или
новоформирани
Уред
Проводиоци:
Општине и
градови у ТК

Проводиоци

� Успостављени
механизми за пријаву
корупције у ЈЛС

� Број проведених
кампања у
извјештајном периоду

� Креиран и усаглашен
план и програм обука

� Именоване контакт
лица
� Достављени подаци о
контакт особама
тијелу за спречавање
корупције на
одговарајућем нивоу
власт

Индикатори успјешности

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Потребни ресурси

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

1.5.4.

1.5.3.

1.5.2.

Иницирати одређивање контакт
особа/координатора (и
замјенских чланова)
превентивних
антикорупционих активности
на нивоу ЈЛС

Координирати достављање
плана и програма обука за
представнике јединица локалне
самоуправе развијеног од
стране АПИК-а
Провођење антикоруптивних
кампања у ЈЛС у БиХ

Активност

Број

Стратешки програм 1.5.
Укључење јединица локалне самоуправе у систем превенције корупције и координације борбе против корупције

корисника
апликације
� Корисници
апликације врше
унос података о
проведби у
апликацији
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Влада ТК,
надлежне
институције

Анализирати и објавити
Извјештај о реализацији
препорука институција датих
од стране Уреда за ревизију
институција у Тузланском
кантону

1.6.1.

1.6.2.

� Извјештај о
реализацији
препорука анализиран
и објављен

� Ревизорски извјештаји
и Акциони план за
поступање по
ревизорским
препорукама
анализирани

Индикатори успјешности

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.

Континуирано

Континуирано

Рок за проведбу

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Расположиви ресурси / у складу са
функционалним надлежностима

Потребни ресурси

Проводиоци

Све институције ТК

Активност

Усвајање или ревидирање
властититог плана дјеловања
против корупције и то у

Број

2.1.1.

Шест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Рок за проведбу

� Број израђених
нових или
ревидираних

Индикатори успјешности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Потребни ресурси
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Стратешки програм 2.1.
Интерни антикорупциони документи и транспарентност у процесу доношења прописа

Развијање, промовисање и провођење превентивне антикорупционе активности у јавном и приватном сектору

Влада ТК

Анализирати ревизорски
извјештај институција креиран
од стране Уреда за ревизију и
Акциони план за поступање по
ревизорским препорукама

Проводиоци

Активност

Број

Стратешки програм 1.6.
Улога јавне ревизије у промицању одговорности у јавном сектору и борби против корупције

новоформирани
Уред
Проводиоци:
Општине и
градови у ТК
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Све институције ТК

Континуирано

Прва година након
усвајања Стратегије
� Број јавних
расправа и учешће
пословног сектора
и организација
цивилног друштва
у изради, усвајању
и јавном
објављивању
прописа

� Број израђених
планова
интегритета

постојећих
акционих планова

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Проводиоци

Све институције ТК

Активност

Анализирати прописе који се
односе на избор руководилаца
свих институција ТК и
предложити прецизиране
критерије за избор,
оцјењивање и разрјешење

2.2.1.

Друга година након
усвајања Стратегије

Рок за проведбу

� Све институције
доставиле своје
приједлоге Тиму и
Влади ТК

Индикатори успјешности

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности

Потребни ресурси

Стратешки програм 2.2.
Унапређење процеса именовања и разрјешавања руководилаца јавних институција, запошљавања свих запосленика,
јачања етике и интегритета у јавним институцијама

Успоставити сталну праксу
транспарентних процеса у
изради, усвајању и
објављивању прописа

Све институције ТК

Број

2.1.3.

2.1.2.

Израда Планова интегритета у
свим институцијама у складу
са Смјерницама АПИК-а

складу са циљевима и мјерама
овог Акционог плана као и
државним и Акционим
плановима за провођење
Стратегије за борбу против
корупције
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Трећа година након
усвајања Стратегије

Тим или
новоформирани Уред
у сарадњи са
ресорним
министарствима
и/или Владом ТК

Све институције ТК

Све институције ТК

Предложити усвајања јасних
критерија за коришћења
дискреционих овлашћења

Проводити обавезу јавног
објављивања конкурса о
запошљавању за све
институције ТК

Анализирати прописе који се
односе на запошљавање
запосленика у све институције
ТК и јасно прецизирати
критерије за запошљавање,
оцјењивање, напредовање и
престанак радног односа

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5

2.2.6.

Друга година након
усвајања Стратегије

Континуирано

Друга година након
усвајања Стратегије

Све институције ТК

Анализирати дискрециона
овлашћења руководиоца у
погледу радно-правног
статуса свих запослених

2.2.2.

Трећа година након
усвајања Стратегије

Тим или
новоформирани Уред
у сарадњи са
ресорним
министарствима
и/или Владом ТК

На основу достављених
приједлога институцијама
доставити мишљења и
препоруке за измјене прописа,
односно унапређење
критерија за избор,
оцјењивање и разрјешење

� Све институције
доставиле своје
приједлоге Тиму и
Влади ТК

� Запошљавање се врши
на основу јавних
конкурса у складу са
законским процедурама

� Број измијењеих
прописа који се односе
на критерије за
коришћење
дискреционих
овлашћење

� Све институције
доставиле своје
приједлоге Тиму и
Влади ТК

� Број иницираних
прописа који се односе
на критерије за избор,
оцјењивање и
разрјешење

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности
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2.2.11.

Све институције ТК

Проводилац: Све
институције ТК

Иницијатор: Тим
или новоформирани
Уред

Континуирано

Континуирано

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Прва година након
усвајања Стратегије
и континуирано за
новоупослене

Трећа година након
усвајања Стратегије

� Извршена анализа,
идентификоване
могућности за
спречавање
злоупотребе
дискреционог
одлучивања
� Број донесених етичких
кодекса

� На основу анализе
предложени критерији
за ангажовање на
основу уговора о дјелу

� Број провјерених
диплома

� Број измијењеих
прописа који се односе
на критерије за избор,
оцјењивање и
разрјешење

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности.

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису
потребна изузев у дијелу
трошкова који се вежу за
установе образовања у
контексту слања упита за
провјеру самих квалификација
и евентуалних такси у другим
административним јединицама
у Босни и Херцеговини и
иностранству

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности
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2.2.10.

2.2.9.

2.2.8.

Тим Владе или
новоформирани
Уред, све
институције ТК

Све институције ТК

Окончати процес провјере
стечених диплома
запосленика институција ТК и
наставити са редовном
провјером новозапослених

2.2.7.

Анализирати послове
ангажовања лица на основу
уговора о дјелу, уговора о
привременим и повременим
пословима и осталим уговорима за све институције ТК
У процесу израде и усвајања
законских прописа вршити
њихову анализу са циљем
утврђивања могућности за
злоупотребу дискреционог
одлучивања
Обезбиједити досљедну
примјену кодекса

Тим или
новоформирани Уред
у сарадњи са
ресорним
министарствима
и/или Владом ТК

На основу достављених
приједлога институцијама
доставити мишљења и
препоруке за измјене прописа,
односно критерије за
запошљавање, оцјењивање,
напредовање и престанак
радног односа

Broj 13 - Strana 1704
Petak, 16. juli 2021. god.

2.2.14.

2.3.2.

Тим Владе или
новоформирани
Уред, све
институције у ТК
Четврта година
након усвајања
Стратегије

Трећа година након
усвајања Стратегије

Континуирано

� Препоруке са
предностима
достављене Влади ТК

� Препоруке са
предностима
достављене Влади ТК

� Континуирана
промоција општег
добра и интереса у
јавном животу путем
информативних летака,
јавних трибина и сл.

У складу са идентификованим
потребама

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису
потребна, извршити у оквиру
функционалних надлежности

функционалних надлежности
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2.3.1.

Број

Уведени одговорајући
идентификовани и
предложени ISO стандарди

2.2.13.

Тим Владе или
новоформирани
Уред, све
институције у ТК

Тим Владе или
новоформирани
Уред, све
институције у ТК

� Извјештаји о
имплементацији
етичких кодекса

Стратешки програм 2.3.
Успостављање проактивне транспарентности и успостављање система за откривање коруптивног понашања
од стране запосленика у јавним институцијама
Активност
Проводиоци
Рок за проведбу
Индикатори успјешности
Потребни ресурси
Пратити реализацију закона о
Допунска средства нису потребна,
слободи приступа
� Смањен број кршења
извршити у оквиру
Све институције ТК
информацијама и
Континуирано
права на приступ
функционалних надлежности
извјештавати јавност и
информацијама
институције о томе
Подстицати и унаприједити
� Број проведених мјера
Допунска средства нису потребна,
проактивну транспарентност у Све институције ТК
Континуирано
из Акционог плана за
извршити у оквиру
раду јавних институција у ТК
провођење Иницијативе

Идентификовати, анализирати
и предложити Влади ТК
увођење ISO стандарда
управљања квалитетом у
институције ТК

2.2.12.

понашања/етичког кодекса,
односно доношење истих гдје
нису донесени
Промовисати одговорно
понашање у јавном животу,
поготово јавних службеника
путем заговарања јавног
интереса и одговорног односа
према институцијама у којима
се ради.
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Анализирати оспособљеност и
информисаност службеника
запослених у јавним
институцијама ТК у вези са
превенцијом корупције и
координацијом борбе против
корупције
Обезбиједити активно
учествовање запосленика на
предавањима и обукама из
области спречавања корупције
и сукоба интереса

Активност

Континуирано

� Број отворених
комуникационих канала
и број и начин
промоција

� Израђен водич и индекс
регистра информација,
именовани службеници
за информисање

Све институције у ТК

Тим Владе или
новоформирани Уред
и контакт лица

Проводиоци

Континуирано

Шест мјесеци након
усвајања Стратегије

Рок за проведбу

� Број запосленика који
су учествовали на
обукама

� Број анкетираних
запосленика

Индикатори успјешности

Стратешки програм 2.4.
Јачање капацитета запосленика институција Тузланског кантона

Све институције ТК

Све институције ТК

Прва година након
усвајања Стратегије

Партнерство за
отворену власт у
институцијама ТК

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Потребни ресурси

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

функционалних надлежности
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2.4.2.

2.4.1.

Број

2.3.4.

2.3.3.

у складу са стандардима
Партнерства за отворену власт
(Open Government Partnership)
Именовати службеника за
информисање и израдити
водич и индекс регистра
(Листу информација)
информација у оним
институцијама у ТК гдје то
још није урађено
Успоставити и проактивно
промовисати отворене
комуникационе канале у
јавним институцијама ТК у
циљу мотивисања корисника
услуга или државних
службеника да пријаве
корупцију
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Прва година након
усвајања Стратегије

Једном годишње

Тим Владе или
новоформирани Уред

Континуирано

Рок за проведбу

Тим Владе или
новоформирани Уред
и Дисциплинске
комисије

Све институције у ТК

Проводиоци

� Број објављених
анализа

� Израђена анализа и
урађене препоруке за
ефикасније вођење
дисциплинских
поступака

� Број дисциплинских
поступака и казнена
политика

Индикатори успјешности

Активност

Обезбиједити активан
ангажман привредних комора и
пословних удружења у процесу
давања мишљења на законе и

2.6.1.

Све институције из
ТК, Уред за
законодавство и

Проводиоци

Континуирано

Рок за проведбу

� Број достављених
мишљења

Индикатори успјешности

Потребни ресурси

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Потребни ресурси

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Стратешки програм 2.6.
Унапређење сарадње са приватним сектором у области спречавања и откривања корупције

Провођење ефикаснијих
дисциплинских поступака и
достављања редовних
информација Тиму о
проведеним дисциплинским
поступцима који се односе на
коруптивна понашања
Анализирати начин покретања
и вођења дисциплинских
поступака за повреде
службене дужности са
обиљежјима корупције у циљу
отклањања потешкоћа
Периодично објављивати
анализу резултата
дисциплинских поступака за
повреде службене дужности
са обиљежјима корупције у
циљу отклањања потешкоћа

Активност
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Број

2.5.3.

2.5.2.

2.5.1.

Број

Стратешки програм 2.5.
Ефикасни и адекватни дисциплински поступци против запосленика јавних институција
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2.6.4.

2.6.3.

2.6.2.

Министарство
привреде и друге
надлажне
институције ТК које
доносе прописе
везано за приватни
сектор, Привредна
комора ТК и Тим
Владе или
новоформирани Уред

Све институције из
ТК, Уред за
законодавство и
Привредна комора

Привредна комора

Министарство
привреде и друге
надлажне
На основу анализе иницирати
институције ТК које
измјене и допуне законских
доносе прописе
прописа са циљем елиминирања
везано за приватни
могућности коруптивног
дјеловања у интеракцији између сектор, Привредна
комора и Тим Владе
јавног и приватног сектора
или новоформирани
Уред

Извршити анализу постојећих
законских рјешења који
регулишу интеракцију јавног и
приватног сектора са циљем
елиминирања корупције у
односима јавног и приватног
сектора

подзаконске акте који се тичу
приватног сектора
Обезбиједити да институције
ТК које израђују приједлоге
прописа који се односе на
питања интеракције јавног и
приватног сектора те права и
обавеза приватног сектора у
консултације укључе привредне
коморе и пословна удружења

Трећа година
након усвајања
Стратегије

Друга година
након усвајања
Стратегије

Континуирано

� Инициране измјене и
допуне законских
прописа

� Урађена анализа са
понуђеним законским
рјешењима

� Број консултација у
које су укључене
привредне коморе и
пословна удружења

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности
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� Измјена и допуна
законских рјешења

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.

Четврта година
након усвајања
Стратегије

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Стратешки програм 3.1.
Свеобухватно унапређење интегритета у здравственом сектору
Активност
Проводиоци
Рок за проведбу
Индикатори успјешности
1. Именована комисија за
Министарство
израду анализе од
Анализирати структуру
здравства, Завод
Шест мјесеци
представника одговорних
здравствених услуга код којих здравственог
након усвајања
институција
су листе чекања изражене
осигурања, Завод за
Стратегије
2. Израђена анализа јавно
јавно здравство
објављена
Министарство
Донесени критерији за
На основу анализе донијети
здравства, Завод
Прва година након
формирање листи чекања
критерије за формирање листи здравственог
усвајања Стратегије за све здравствене услуге и
чекања - услуге
осигурања, Завод за
јавно објављени
јавно здравство
Утврдити критерије на основу Министарство
Осамнаест мјесеци
Утврђени приоритети за
којих се омогућавају
здравства, стручни
након усвајања
листе чекања на
приоритети на листама чекања колегији здравствених
Стратегије
здравствене услуге
– корисници
установа

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру
функционалних надлежности

Потребни ресурси

Унапређење институционалног и нормативног оквира превенције и борбе против корупције у секторским областима

Скупштина ТК
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3.1.3.

3.1.2.

3.1.1.

Број

2.6.5.

Усвојене измјене и допуне
законских прописа са циљем
елиминисања могућности
коруптивног дјеловања у
интеракцији између јавног и
приватног сектора
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Шест мјесеци након
усвајања
Стратегије

Министарство
здравства

Донесена одлука

Израђена процедура за
поступање

Утврђени критерији и
Одлука о
начину именовања
релевантних представника са
избјегавањем потенцијалног
сукоба интереса

Корисници имају адекватне
услуге, број здравствених
услуга које су омогућене и
смањен период чекања на
здравствену услугу

Листа дефицитарних услуга
представљена Влади са
приједлогом препорука

Специјалистички прегледи
и услуге се наручују
искључиво електронским
путем

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Потребно је обезбиједити допунска
средства

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Потребно је обезбиједити
допунска средства
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3.1.9.

3.1.8.

3.1.7.

Шест мјесеци након
усвајања
Стратегије

Друга година након
усвајања Стратегије

Шест мјесеци након
усвајања
Стратегије

Утврдити критерије и
процедуру за именовање
чланова Комисије за лијекове

3.1.6.

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Министарство
здравства

Министарство
здравства

Омогућити пружање
дефицитарних здравствених
услуга

3.1.5.

Утврдити процедуру за
рјешавање захтјева за
обављање здравствене
дјелатности
Донијети одлуку којом се
обавезују здравствене
установе да донесу акт који ће
дефинисати сарадњу
запосленика са фармацеутским
компанијама

Министарство
здравства, ЗЗО ТК и
кантоналне
здравствене
институције

Идентификовати и донијети
листу дефицитарних
здравствених услуга

3.1.4.

Министарство
здравства, Завод
здравственог
осигурања и
кантоналне
здравствене
институције
Министарство
здравства, ЗЗО ТК и
кантоналне
здравствене
институције

Кроз анализу идентификовати
и Влади предложити потпуну
информатизацију наручивања
на дијагностичке претраге,
специјалистичке прегледе и
остале здравствене услуге
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3.1.13.

3.2.3.

Потребно је обезбиједити
допунска средства у износу од
10 милиона КМ

Потребно је обезбиједити
допунска средства

Потребно је обезбиједити
допунска средства за трошкове
Комисије или консултаната
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3.2.2.

3.2.1.

Број

Трећа година након
усвајања Стратегије

Завод здравственог
осигурања,
Министарство
здравства

Развити интегрисани
здравствено-информациони
систем на подручју ТК

Успостављен
интегрисани
здравственоинформациони систем
на подручју ТК

Реализована набавка
услуга и опреме

Урађена анализа

Донесена одлука

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Стратешки програм 3.2.
Транспарентност и објективност у процесима јавних финансија, субвенција, подстицаја и концесија
Индикатори
Активност
Проводиоци
Рок за проведбу
Потребни ресурси
успјешности
Методологија „буџета
Допунска средства обезбиједити кроз
Прва година након
Креирање и усвајање
Министарство
за
грађане“
усвојена
и
пројекте ОЦД и међународних
методологије „Буџета за
усвајања Стратегије
финансија, Влада ТК
грађане
израђена
организација
„Буџет за грађане“ се
Потребно је обезбиједити допунска
Објава „Буџета за грађане“
Влада ТК и
Прва година након
редовно
израђује
и
путем веб странице и
Министарство
усвајања Стратегије
средства за принтане материјале
принтаног материјала
финансија
и континуирано
јавно објављује
Влада ТК,
Допунска средства нису потребна,
Јавно промовисање „Буџета за Министарство
Континуирано на
Број саопштења
извршити у оквиру функционалних
грађане“
финансија и остале
годишњем нивоу
надлежности
институције ТК

Друга година након
усвајања Стратегије

ЗЗО ТК

Прва година након
усвајања
Стратегије

Шест мјесеци након
усвајања
Стратегије

3.1.12.

ЗЗО ТК

Влада ТК,
Министарство
здравства, ЗЗО ТК

Специфицирати потребе за
установе и објавити јавни
позив за набавку софтвера и
опреме

3.1.11.

3.1.10.

Донијети одлуку о потреби
успостављања интегрисаног
здравственог-информационог
система на подручју ТК
Урадити анализу тренутног
стања и капацитета
информационих система у
здравственим установама ТК
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Извршити анализу свих
прописа кантона и виших
нивоа власти који регулишу
додјелу трансфера, потицаја,
субвенција и помоћи
На основу анализе и у складу
са Смјерницама о минималним
стандардима додјеле
буџетских средстава путем
трансфера и субвенција у
Федерацији БиХ („Службене
новине ФБиХ“, број: 15/18)
израдити модел процедура
(прописа) додјеле трансфера,
потицаја, субвенција и помоћи
Израда и објава
централизованог пописа
јавних тијела која додјељују
трансфере, потицаје,
субвенције и помоћи

Обезбиједити правовремено и
транспарентно планирање и
извршење годишњих буџета
јавних институција у ТК

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Анализа израђена и
представљена Влади ТК

Модел процедура
развијен и објављен

Попис јавних тијела
редовно се ажурира и
редовно објављује
путем wеб странице

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Друга година након
усвајања
Стратегије и
континуирано

Влада ТК, надлежна
министарства

Влада ТК, надлежна
министарства

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Шест мјесеци након
усвајања
Стратегије

Планирање и извршење
годишњих буџета
јавних институција ТК
се објављује редовно и
правовремено на wеб
страницама

Повећан број
комуникационих канала

Број планираних јавних
позива

Тим за превенцију
корупције у сарадњи
са надлежним
институцијама ТК

Континуирано

Континуирано

Влада ТК, надлежна
министарства

Министарство
финансија ТК и јавне
институције у ТК

Континуирано на
годишњем нивоу

Влада ТК, надлежна
министарства
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3.2.9.

3.2.8.

3.2.7.

3.2.6.

3.2.5.

3.2.4.

Планирати и јавно
објављивати планиране јавне
позиве за додјелу средстава
подршке правним/физичким
лицима на почетку буџетске
године за текућу годину
Проактивно информисати
правна/физичка лица о
објављеним јавним позивима
за додјелу средстава подршке
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Анализирати ефекте додјеле
трансфера, потицаја и помоћи
из Буџета ТК-а и доставити
Влади ТК

3.2.11.

3.2.12.

3.2.16.

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Повећан број
запослених који су
похађали обуке

Прва година након
усвајања Стратегије
Континуирано на
годишњем нивоу

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Потребно је обезбиједити допунска
Број новозапослених
службеника, број обука, средства за евентуално запошљавање
број новоуспостављених запосленика
алата

Смањен број уважених
жалби на поступке
јавних набавки

Ефекти додјеле
трансфера, потицаја и
помоћи из Буџета ТК-а
се редовно анализирају
и на основу њих се
планира будућа додјела

Контроле се редовно
проводе

Број новоусвојених
интерних аката који се
примјењују

Континуирано

Влада ТК и Уред за
заједничке послове

Све институције у ТК
надлежне за
провођење Закона о
јавним набавкама
Запослени у свим
институцијама у ТК
који раде на пословима
јавних набавки

Континуирано на
годишњем нивоу

Континуирано

Континуирано

Све институције у ТК
надлежне за
провођење Закона о
јавним набавкама

Надлежне институције
које додјељују
трансфере, потицаје,
субвенције и помоћи

Буџетски инспекторат
и надлежне
институције које
додјељују трансфере,
потицаје, субвенције и
помоћи

Влада ТК, надлежна
министарства,
буџетски инспекторат

Процедуре праћења
Трећа година након реализације развијене и
објављене
усвајања
Стратегије

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

3.2.15.

3.2.14.

3.2.13.

Контрола намјенског
коришћења додјељених
средстава

3.2.10.

Обезбиједити досљедну
примјену прописа који уређују
процедуре јавних набавки са
циљем избјегавања
незаконитости
Континуирано јачати
капацитете Уреда за
заједничке послове за
провођење поступака
централизоване јавне набавке
Уредити интерне процедуре у
поступку јавних набавки роба,
услуга и радова доношењем
интерних аката
Похађати обуке запослених за
провођење поступака јавних
набавки с циљем превенције
корупције

У складу са процедуром
развити механизме праћења
реализације трансфера,
потицаја, субвенција и помоћи
из Буџета ТК-а, уључујући
контроле намјенског утрошка
средстава
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Континуирано

Уведена пракса
редовног објављивања

Прва година након
усвајања Стратегије

Континуирано након
усаглашеног плана и
програма

Министарство
образовања и науке
Тузланског кантона

Министарство
образовања и науке и
Педагошки завод

Основне и средње
школе на подручју ТК,
Министарство
образовања и науке и
Педагошки завод

Израдити измјену прописа о
организовању екскурзија с
циљем транспарентности
самих поступака и избјегавања
сукоба интереса

Израдити и координирати
активности на увођењу
усаглашеног плана и програма
етике и интегритета у
образовним институцијама у
ТК у наставне активности

Примјена усаглашеног плана и
програма етике и интегритета
у образовним институцијама у
ТК у наставне активности

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Друга година након
усвајања Стратегије

Друга година након
усвајања Стратегије
и континуирано

Установе образовања
свих нивоа образовања

Формирати одговарајуће
тијело (комисију) за пријем,
обраду, просљеђивање и
вођење евиденција о пријавама
на неправилности

Рок за проведбу

Проводиоци

Активност

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности
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Број одржаних часова из
етике и интегритета у
основним и средњим
школама на годишњем
нивоу

Донесена измјена
прописа о организовању
екскурзија и обезбијеђена
транспарентност
поступка
Усаглашен план и
програм етике и
интегритета у образовним
институцијама у ТК у
наставним активностима

Преглед и информација о
пристиглим пријавама о
Допунска средства нису потребна,
коруптивним радњама у
извршити у оквиру функционалних
установама образовања на надлежности
свим ниовима образовања
те транспарентност

Потребни ресурси

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Индикатори успјешности

Стратешки програм 3.3.
Унапређење сектора образовања

Све институције у ТК
надлежне за
провођење Закона о
јавним набавкама

Број

3.2.17.

Проводити обавезу јавног
објављивања планова јавних
набавки, одлука о избору и
других одлука за које је
законом прописана обавеза
јавног објављивања
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3.3.8.

3.3.11.

Друга година након
усвајања Стратегије

Континуирано након
проведене анализе

Министарство
образовања и науке,
Педагошки завод и
образовне институције

УНТЗ

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Министарство
образовања и науке,
Педагошки завод и
образовне институције

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Број повећаних контрола
у односу на претходне
године
Измијењени кључни
нормативни прописи

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Анализа извршена и
области за посебну
контролу
идентификоване

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Повећати број редовне,
допунске и додатне
наставе у школама
Анализиране и
предложене могућности
обезбјеђења сталног
запошљавања наставног
кадра Влади ТК

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Имовина се даје под
закуп на основу
објективних, мјерљивих и
транспарентних критерије

Ефикасно уређено и
промовисано спречавање Допунска средства нису потребна,
сукоба интереса у давању извршити у оквиру функционалних
приватних инструкција у
надлежности
основним и средњим
школама
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3.3.10.

3.3.9.

Министарство
образовања и науке,
Педагошки завод и
образовне институције

Анализирати и предложити
могућности обезбјеђења
сталног запошљавања
наставног кадра Влади ТК

3.3.7.

Извршити анализу додјела
ванредних диплома са
фокусом на основне и средње
школе (укључујући јавне и
приватне) које издају већи број
ванредних диплома
Проводити учестале контроле
додјела ванредних диплома у
основним и средњим школама
са фокусом на полагање
предмета и испита
Унаприједити процедуре
избора у академска звања,
доношењем Правилника о

Континуирано након
престанка пандемије
COVID 19

Министарство
образовања и науке,
Педагошки завод и
образовне институције

Повећати број редовне
допунске и додатне наставе у
школама

3.3.6.

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Трећа година након
усвајања Стратегије

Министарство
образовања и науке и
образовне институције

Израдити и проводити пописе
који на јасн и објективан
начин утврђују критерији за
управљање и издавање
имовине образовних
институција

3.3.5.

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Министарство
образовања и науке,
Педагошки завод и
образовне институције

Ефикасно уредити спречавање
сукоба интереса у давању
приватних инструкција у
основним и средњим школама
и промовисати исте
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3.4.1.

Континуирано након
доношења
нормативног акта

Прва година након
усвајања Стратегије

УНТЗ и
високошколске
установе

УНТЗ и
високошколске
установе

Осамнаест мјесеци
након усвајања
Стратегије

УНТЗ и
високошколске
установе

Прва година након
усвајања Стратегије

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности
Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Наставно особље
унапређује свој рад на
основу разултата анкете

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Студенти упознати о
времену провођења
анкета

Студенти су упознати и
примјењују се нове
процедуре

Нови кодекси се
примјењују

службенике

Стратешки програм 3.4.
Министарство унутрашњих послова обезбјеђује интегритет запосленика и обезбјеђује правовремено откривање
и доказивање корупционих кривичних дјела
Индикатори
Активност
Проводиоци
Рок за проведбу
Потребни ресурси
успјешности
Анализирати потребу и
Потреба и финансијска Допунска средства нису потребна,
финансијску пројекцију
Прва година након
пројекција достављена извршити у оквиру функционалних
набавке камера на
МУП
усвајања Стратегије Влади
надлежности
униформама за полицијске

Проводити и на годишњем
нивоу објављивати резултате
анкетирања

Све високошколске установе
донијеће и објавити јасне
процедуре испитивања
студената, уколико то до сада
нису учиниле
Донијети нормативне акте о
анкетирању студената о
квалитету рада наставног
особља

УНТЗ и
високошколске
установе

надлежности
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Број

3.3.15.

3.3.14.

3.3.13.

3.3.12.

поступку и условима избора
академског особља, на основу
објективних критерија
Сенати свих високошколских
установа ће донијети нови
Кодекс професионалне етике
који ће на јединствен начин
третирати питања етике
наставника и етике студената
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Прва година након
усвајања Стратегије

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Јасно прописани и
уређени критерији
запошљавања у служби
и пријема нових
запосленика

Јасно прописани и
уређени критерији за
избор и разрјешење
директора Управе
полиције

Јасно прописани и
уређени критерији
пријема нових
запосленика
Јасно прописани и
уређени критерији
напредовања у служби

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Израђен нормативни
пропис

Јасно прописани и
уређени критерији
напредовања у служби

Потребно је обезбиједити допунска
средства, у складу са финансијском
пројекцијом

Набављене и
инсталисане камере
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3.4.8.

Друга година након
усвајања Стратегије

3.4.6.

3.4.7.

Друга година након
усвајања Стратегије

Министарство
Сходно анализи извршити
унутрашњих послова и
измјене прописа који се односе
Управа полиције МУП
на запошљавање у служби
ТК-а

3.4.5.

Министарство
Сходно анализи извршити
унутрашњих послова и
измјене прописа који се односе
Управа полиције МУП
на напредовање у служби
ТК-а
Анализирати прописе који се
Министарство
односе на избор директора
унутрашњих послова и
Управе полиције МУП ТК-а и
јасно прецизирати критерије за
Управа полиције МУП
избор, оцјењивање и разрјешење ТК-а, Влада ТК
директора Управе полиције

Прва година након
усвајања Стратегије

Министарство
унутрашњих послова и
Управа полиције МУП
ТК-а

Идентификовати могућности
за успоставу, примјену и
унапрјеђивање
транспарентних и мјерљивих
критерија за напредовање у
служби полицијских
службеника

Прва година након
усвајања Стратегије

3.4.4.

Трећа година након
усвајања Стратегије

Министарство
унутрашњих послова и
Управа полиције МУП
ТК-а

МУП

Влада ТК и МУП

Друга година након
усвајања Стратегије

Идентификовати могућности
за успоставу, примјену и
унапређивање транспарентних
и мјерљивих критерија за
запошљавање полицијских
службеника у служби

3.4.3.

3.4.2.

Обезбијеђена буџетска
средства и извршена набавка
камера на униформама за
полицијске службенике
Израдити нормативни пропис
о начину коришћења и
употребе камера на
униформама за полицијске
службенике
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Извршити анализу законских
прописа који регулишу рад
МУП ТК-а и Управе полиције,
с циљем утврђивања
могућности за злоупотребе
дискреционог одлучивања
Вршити анализу статистичких
података о пријавама са
индицијама корупције као и
промовисање начина
пријављивања корупције
Прва година након
усвајања Стратегије

Континуирано

Министарство
унутрашњих послова и
Управа полиције МУП
ТК-а

Континуирано

Министарство
унутрашњих послова и
Управа полиције МУП
ТК-а

Министарство
унутрашњих послова и
Управа полиције МУП
ТК-а

Континуирано

МУП

МУП

Шест мјесеци након
усвајања Стратегије

Статистички подаци се
јавно објављују

Извршена анализа,
извршене измјене
прописа

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Набављене и
инсталисане камере

Редовно одржавање
састанака

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Извршена анализа
ризика
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3.4.13.

3.4.12.

3.4.11.

3.4.10.

3.4.9.

Анализирати области у којима
је непоходно извршити
инспекцијски надзор и
контролу полицијских
службеника са акцентом на
ризике корупције
Планирати и извршити
инспекцијски надзор и
контролу рада полицијских
службеника у складу са
анализираним ризицима за
корупцију у полицијским
редовима
Одржавати редовне састанке
са органима за провођење
закона (ВСТВ, Суд,
Тужилаштво, УИО,
Кантонална управа за
инспекцијске послове и др.) у
циљу унапређења борбе и
превенције корупције
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Континуирано похађати обуке
запослених у свим
институцијама у ТК у вези
примјене напреднијих мјера у
откривању, доказивању и
спречавању корупције у
институцијама ТК
Досљедна примјена обавезе
пријављивања кривичног дјела
корупције у складу са
одредбама кривичног
законодавства
Учествовати у изради анализе
кривичног законодавства у
погледу висине казни за
коруптивна дјела, те праксу
њиховог изрицања у смислу
ефикаснијег одвраћања од
коруптивних радњи
Учествовати у изради анализе
законских прописа и аката
којима се регулише
запошљавање државних
службеника и намјештеника у
органима државне службе ТК,
с циљем обезбјеђења
транспарентности,
законитости, стручности и
професионалности
На основу анализе учествовати
у иницирању или предлагању

Активност

Континуирано

Прва година након
усвајања
Стратегије

Прва година након
усвајања
Стратегије

Друга година
након усвајања

Министарство
правосуђа и управе ТК
и правосудне
институције

Министарство
правосуђа и управе ТК
и Тим или
новоформирани Уред

Министарство
правосуђа и управе ТК

Континуирано

Рок за проведбу

Све институције у ТК

Све институције у ТК

Проводиоци

Потребно је обезбиједити допунска
средства

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних

Повећан број пријава са
коруптивним
кривичним дјелима у
ТК
Разлози за недовољно
ефикасно одвраћање од
коруптивних кривичних
дјела утврђени и
познати јавности

Анализа проведена,
утврђене и предложене
мјере за побољшање

Инициране или
предложене измјене и

Потребни ресурси

Број обука

Индикатори
успјешности
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3.5.5.

3.5.4.

3.5.3.

3.5.2.

3.5.1.

Број

Стратешки програм 3.5.
Правосудне институције и управа
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Скупштина ТК

Усвојити измјене и допуне
закона и идентификованих

3.5.9.

3.5.10.

Континурано

Кантонално
тужилаштво ТК

Повећан број ријешених
предмета

Измјене и допуне
законског оквира
израђене и послате на
усвајање

Законски прописи и
акти који регулишу
запошљавање државних
службеника и
намјештеника у
органима државне
службе ТК измијењени
и допуњени

допуне прописа у
складу са анализом

Приједлози за
усклађивање закона
који доприносе
Друга година
превенцији корупције
након усвајања
дефинисани и
Стратегије
достављени надлежним
законодавним тијелима
на усвајање
Трећа година након Приједлози за
усвајања Стратегије усклађивање закона

Друга година
након усвајања
Стратегије

Друга година
након усвајања
Стратегије

Стратегије

Министарство
правосуђа и управе ТК

Министарство
правосуђа и управе ТК
и Тим или
новоформирани Уред

Иницирати доношење, измјене
и допуне законског оквира
којим се регулише интерно
пријављивање неправилности
као и заштита лица која
пријављују корупцију у
приватном сектору
Повећати број ријешених
предмета корупције на
високом нивоу

Скупштина и Влада
ТК

и Тим или
новоформирани Уред

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

надлежности
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Идентификовати и иницирати
измјене и допуне закона који
доприносе превенцији
корупције на нивоу ТК, с
циљем унапређења борбе
против корупције

3.5.8.

3.5.7.

3.5.6.

Усвојити измјене и допуне
законских прописа који
регулишу запошљавање
државних службеника и
намјештеника у органима
државне службе ТК

измјене и допуне законских
прописа и аката којима се
регулише запошљавање
државних службеника и
намјештеника у органима
државне службе ТК
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Инспекцијски органи
ТК

Инспекцијски органи
ТК

Обезбиједити механизме
унутар инспекцијских органа
да се предмети у рад додјељују
на објективан и транспарентан
начин избјегавајући ситуације
сукоба интереса

3.6.4.

Континуирано на
полугодишњем
нивоу

Инспекцијски органи
ТК

Потребно је обезбиједити допунска
средства за евентуално запошљавање
запосленика за рад на овим пословима

Повећан број ријешених
приговора у складу са
успостављеним
механизмима на рад
запосленика Управе

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Повећан број интерних
конторла у
идентификованим
ризичним областима

Предмети се додјељују
објективно и
транспарентно

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Утврђене ризичне
области

Потребни ресурси

надлежности
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Прва година након
усвајања
Стратегије

Континуирано на
на полугодишњем
нивоу

Континуирано на
полугодишњем
нивоу

Инспекцијски органи
ТК

3.6.3.

Анализирати извршене
инспекцијске надзоре и
предузете мјере, ради
идентификовања ризичних
тачака и превентивног
дјеловања у спречавању
корупције
Путем интерне контроле,
редовно и по сазнањима,
вршити контролу предмета у
којима постоји ризик за
настанак корупције, ради
превенисања исте (предмети
инспекцијских надзора и јавне
набавке)

Активност

који доприносе
превенцији корупције
усвојени

Стратешки програм 3.6
Унапређење рада инспекцијских органа
Индикатори
Проводиоци
Рок за проведбу
успјешности

Успоставити адекватне
механизме за рјешавање
приговора на рад запосленика
Управе

3.6.2.

3.6.1.

Број

закона који доприносе
превенцији корупције на
нивоу ТК, с циљем њихове
међусобне хармонизације и
унапређење борбе против
корупције
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Континуирано

Инспекцијски органи
ТК

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.

Континуирано на
годишњем нивоу

Инспекцијски органи
ТК

Континуирано

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

На састанцима
усаглашени заједнички
закључци и кораци за
унапређење

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Ојачана контрола у
рзичним областима

Смањен сукоб интереса
инспектора

Промовисати Акциони план ТК
и Стратегију за борбу против
корупције ТК у јавности и код
запослених у институцијама у
ТК

Активност

Тим или
новоформирани
Уред, Влада ТК

Проводиоци

Континуирано

Рок за проведбу

� Број промоција и
саопштења за јавност.

Индикатори успјешности

Допунска средства обезбиједити кроз
пројекте ОЦД

Потребни ресурси

Стратешки програм 4.1.
Унапређење координације и извјештавања о проведби антикорупционих политика Тузланског кантона

Укључивање цјелокупног друштва у борби против корупције, координација и извјештавање о провођењу Стратегије

Израђивати и ажурирати
ефективан план рада
инспекцијских органа како би
се фокусирале на ризичне
области
Иницирати и учествовати на
заједничким стратешким и
оперативним састанцима са
другим органима за провођење
закона (правосудне
институције, МУП, пореска
управа, УИНО и др)

Инспекцијски органи
ТК
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4.1.1.

Број

3.6.7.

3.6.6.

3.6.5.

Обезбиједити да се географска
подручја рада инспектора
континуирано мијењају

Broj 13 - Strana 1722
Petak, 16. juli 2021. god.

Вршити едукације чланова
Тима Владе

Вршити обуке координатора
антикорупционих активности

4.2.5.

Тим или
новоформирани
Уред, АПИК,
Агенција за
државну службу и
други
Тим или
новоформирани

Континуирано

Континуирано

Три мјесеца
након усвајања
Стратегије

Континуирано

Тим или
новоформирани
Уред

Одржавати редовне састанке са
донаторима антикорупционих
активности

Три мјесеца
након усвајања
Стратегије

Тим или
новоформирани
Уред и
организације које
финансирају
пројекте из
области корупције

Рок за проведбу

Тим или
новоформирани
Уред

Проводиоци

Активност

Израдити инструмент за
прикупљање података о
имплементацији
антикорупционих активности
предвиђених овим АП
Развити критерије за оцјену
поузданости података о
имплементацији
антикорупционих активности

Три мјесеца
након усвајања
Стратегије

� Идентификоване
специфичне активности из
Акционог плана којима је
потребна донаторска
помоћ

� Број обука које су
похађали координатори

� Број едукација

� Критерији развијени

� Инструмент израђен

� Број одржаних састанака

Индикатори успјешности

Стратешки програм 4.2.
Унапређење интерне координације институција Тузланског кантона

Тим или
новоформирани
Уред, Влада ТК

Допунска средства обезбиједити у
сарадњи са АПИК-ом и пројектним

У сарадњи са АПИК - ом и пројектним
средствима

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Потребни ресурси

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности
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4.2.4.

4.2.3.

4.2.2.

4.2.1.

Број

4.1.2.

Идентификовати потребе и
могућности за финансирањем
пројеката борбе против
корупције
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4.3.2.

� Извјештаји разматрани и
израђене препоруке

Континуирано
на годишњем
нивоу
Континуирано

Влада и
Скупштина ТК

Тим или
новоформирани
Уред и
координатори

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства обезбиједити према
потреби

Информисање јавности о
резултатима имплементације
антикорупционих активности
предвиђених овим Акционим
планом
Организовати јавне дискусије и
друге облике комуникације са
јавношћу о резултатима у

Активност
Континуирано
на
полугодишњем
нивоу
Континуирано

Тим или
новоформирани
Уред и

Рок за проведбу

Тим или
новоформирани
Уред

Проводиоци

� Број одржаних јавних
дискусија

� Број саопштења за јавност

Индикатори успјешности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Потребни ресурси

Стратешки програм 4.3.
Јачање механизама за координацију, праћење и извјештавање о проведби антикорупционих политика

� Број одржаних састанака

� Извјештаји израђени на
годишњем нивоу

Континуирано
на годишњем
нивоу

Тим или
новоформирани
Уред

� Средства обезбијеђена

Шест мјесеци
након усвајања
Стратегије

Влада

средствима
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4.3.1.

Број

4.2.9.

4.2.8.

4.2.7.

4.2.6.

Обезбиједити финансијска,
просторна и материјална
средства за рад Тима Владе,
једне или више лица која ће
вршити анализе и израђивати
извјештај о имплементацији
антикорупционих активности
Прикупљање података, анализа
и извјештавање Владе о
имплементацији
антикорупционих активности
Разматрање извјештаја о
имплементацији
антикорупционих активности
Организовати састанке и друге
облике редовне комуникације и
сарадње између Тима и
координатора антикорупционих
активности

Уред, АПИК,
Агенција за
државну службу
ФБиХ,
координатори
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Тим или
новоформирани
Уред, АПИК и
специјализирана
тијела за борбу
против корупције
у ФБиХ

Тим или
новоформирани

Организовати округле столове
и друге облике заједничког

Тим или
новоформирани
Уред и АПИК

Тим или
новоформирани
Уред и
организације
цивилног друштва

Проводиоци

Организовати обуке у области
борбе против корупције у
сарадњи са АПИК-ом и
кантоналним специјализованим
тијелима за борбу против
корупције у ФБиХ

Успоставити праксу редовног
(шестомјесечно) састајања са
представницима Агенције за
превенцију корупције и
координацију борбе против
корупције и Антикорупционог
тима Владе ФБиХ

Учинити јавно доступним и
промовисати измјене Акционог
плана

Активност

Друга година
након усвајања
Стратегије
� По потреби ревизија
извршена

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Два мјесеца
након
евентуалне
ревизије
Стратегије

Рок за проведбу

� Број одржаних састанака и
округлих столова

� Број одржаних обука

� Број одржаних састанака

� Објављене и промовисане
измјене АП

Индикатори успјешности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Потребни ресурси

Допунска средства нису потребна,
извршити у оквиру функционалних
надлежности

Стратешки програм 4.4.
Извјештавање јавности о напрецима оствареним у антикорупционим настојањима

На основу резултата активности
извршити ревизију Стратегије и
Акционог плана

организације
цивилног друштва
Тим или
новоформирани
Уред и
организације
цивилног друштва
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4.4.4.

4.4.3.

4.4.2.

4. 4.1.

Број

4.3.3.

имплементацији
антикорупционих активности
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4.5.4.

4.5.3.

4.5.2.

Број
4.5.1.

Уред, АПИК и
Антикорупциони
тим Владе ФБиХ
надлежности

Стратешки програм 4.5.
Унапређење сарадње антикорупционих тијела и институција с организацијама цивилног друштва, медијима и академском заједницом
Активност
Проводиоци
Рок за проведбу
Индикатори успјешности
Потребни ресурси
Унаприједити и јачати сарадњу Тим, ОЦД,
Континуирано
Допунска средства нису потребна,
� Број потписаних
са представницима
удружења
извршити у оквиру функционалних
меморандума
међунароних организација,
новинара, медији
надлежности
� Број заједничких
ОЦД, удружењима новинара и и академска
активности/пројеката
медијима, академском
заједница
заједницом, у циљу борбе
против корупције
Припремити и проводити
Континуирано
� Број кампања и
Допунска средства нису потребна,
кампање у вези са штетним
извјештавања
извршити у оквиру функционалних
посљедицама по грађане
надлежности
Успоставити праксу редовног
(шестомјесечно) састајања са
Допунска средства нису потребна,
представницима међунароних
Тим или
новоформирани
Континуирано
извршити у оквиру функционалних
организација, ОЦД,
� Број одржаних састанака
Уред
надлежности
удружењима новинара и
медијима, академском
заједницом
Тим или
Друга година
Допунска средства нису потребна,
Израдити и примјењивати
� Број on-line алата
након усвајања
новоформирани
извршити у оквиру функционалних
антикорупционе
комуникационе on-line алате
Уред
Стратегије
надлежности

дјеловања са Агенцијом за
превенцију корупције и
координацију борбе против
корупције и антикорупционим
тимом Владе ФБиХ
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ПРЕГЛЕД СКРАЋЕНИЦА
АДС

Агенција за државну службу ФБиХ

Акциони план

Акциони план за провођење Стратегије за борбу против
корупције Тузланског кантона 2021-2024. година

АПИК

Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције Босне и Херцеговине

БиХ

Босна и Херцеговина

Државна Стратегија

Стратегија за борбу против корупције Босне и Херцеговине за
период 2021-2024. година

ФБИХ

Федерација Босне и Херцеговине

ЈЛС

Јединице локалне самоуправе

Кантон

Тузлански кантон

Контакт тачке, координатори

Контакт тачке за проведбу антикорупционих активности у
институцијама

МУП ТК

Министарство унутрашњих послова Тузланског кантона

ОЦД

Организације цивилног друштва

Стратегија

Стратегија за борбу против корупције Тузланског кантона 20212024. година

Тим

Тим за превенцију корупције Владе Тузланског кантона

ТК

Тузлански кантон

УИО

Управа за индиректно опорезивање

UNCAC или Конвенција

Конвенција Уједињених нација против корупције

УНТЗ

Универзитет у Тузли

Уред

Новоформирано професионално тијело за спречавање корупције
у Тузланском кантону

ВСТВ

Високо судско и тужилачко вијеће

Закон о Агенцији

Закон о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе
против корупције Босне и Херцеговине

ЗЗО ТК

Завод здравственог осигурања Тузланског кантона
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На основу члана 58. став (6) и члана 61. став (4) Закона
о државној служби у Тузланском кантону („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 10/18,
14/18 и 8/21) Влада Тузланског кантона, на приједлог
Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

УРЕДБУ

о измјенама и допунама Уредбе о правилима
дисциплинског поступка за дисциплинску
одговорност државних службеника и намјештеника у
органима државне службе у Тузланском кантону

Члан 1.
У Уредби о правилима дисциплинског поступка за
дисциплинску одговорност државних службеника и
намјештеника у органима државне службе у Тузланском
кантону („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 1/18 и 5/18) у члану 34. у ставу (1) ријеч „двије“
замјењује се ријечју „једне“.
У истом члану додаје се нови став (12), који гласи:
„(12) Дисциплинска комисија обавезна је једном
у шест мјесеци, као и по истеку мандата, поднијети
Влади извјештај о свом раду, који треба да садржи
податке о броју запримљених и урађених предмета, као
и податке о донесеним одлукама.“
Члан 2.
У члану 36. иза става (2) додаје се нови став (3), који
гласи:
„(3) О изузећу предсједника и оба члана
дисциплинске комисије, у року из става (2) овог члана,
одлучују замјеник предсједника и замјеници чланова
дисциплинске комисије.“
Досадашњи ставови (3) и (4) постају ставови (4) и
(5).
Члан 3.
У члану 38. став (1) тачка а) се мијења и гласи:
„а) ако је против предсједника или члана дисциплинске
комисије или њихових замјеника донесено рјешење о
покретању дисциплинског поступка“.
Иза тачке ц) додају се нове тачке д) и е), које гласе:
„д) у случају несавјесног поступања у обављању
дужности;
е) неподношење или неусвајање шестомјесечног
извјештаја из члана 34. став (12) ове уредбе“.
Члан 4.
Влада, градоначелник и начелник општине дужни
су у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
уредбе именовати дисциплинску комисију у складу са
одредбема члана 34. ове уредбе.
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Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу даном доношења, и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-02-10851/21
Тузла, 25.05.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 1. став
3. Уредбе о утврђивању властитих прихода и начина
и рокова расподјеле („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, бр. 11/07 и 73/07), на приједлог
Министарства финансија, Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

УРЕДБУ

о допуни Уредбе о врсти властитих прихода и
начина и рокова расподјеле
Члан 1.
У члану 5. став 1. тачка 6. Уредбе о врсти властитих
прихода и начина и рокова расподјеле („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 17/13, 6/15, 8/16, 8/17,
10/18, 13/18, 1/19, 2/19 и 14/19) иза алинеје 25. додаје се
нова алинеја 26., која гласи:
„- приходи од партиципације студената за одржавање
Информационог система студената (ИСС)“.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу даном доношења и
примјењује се од 01.06.2021. године, а објавиће се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-11-10832/21
Тузла, 25.05.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана
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
08.06.2021. године, доноси
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ОДЛУКУ

о измјени Одлуке о Позитивној листи лијекова
Тузланског кантона
Члан 1.
У Одлуци о Позитивној листи лијекова Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 14/19, 1/20, 3/20, 11/20, 12/20, 13/20, 2/21 и број:
02/1-33-10378/21 од 11.05.2021. године) мијења се
Позитивна листа лијекова Тузланског кантона, која
садржи лијекове који се могу прописивати и издавати
на терет средстава Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона, у колони: „Цијена са ПДВ“.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
примјењиваће се од 10.06.2021. године и биће објављена
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-33-11791-6/21
Тузла, 08.06.2021. године

1

omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol

37 A02BC02

36 A02BC02

35 A02BC02

34 A02BC02

33 A02BC02

6

Oblik
7

Jačina
8

Pakovanje

9

Cijena sa
PDV
10

Režim
propisiv
anja

12

11

Farmal d.d.
Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD
Nobel
Zada Pharm.
Krka d.d.
Bosnalijek d.d.
Deva A.S.
Farmal d.d.
Lek
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
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.

TARGET PLUS

OMEZOL

OMEPRAZID

HELICOL

ULTOP

ULCOSAN

DEMEPRAZOL

OMEX

ACIPAN

PULCET

ZOLPAN

PANTOPRAZOL HF

NOLPAZA

PULCET

NOLPAZA

PANDEV

ZOLPAN

CONTROLOC

PANTOPRAZOL PharmaS

ACIPAN

ZIPANTOLA

FENIX

PANTOPRAZOL HF

NOLPAZA

Replek Farm

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

1

30 tableta

28 kapsula

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

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

4,90
4,90
4,90
1. Za tretman teže forme
4,90 Rp/ spec GERB-a ili refluksnog
4,90
ezofagitisa dokazanog
4,90
proksimalnom
4,90
endoskopijom.
4,90
9,80
2. U tretmanu održavanja
2,75
kod IPP ovisnog GERB-a.
2,75
2,75 Rp/ spec
3. Za gastroprotekciju kod
2,75
tretmana kortikosteroidima
2,75
ili hroničnog tretmana sa
5,55
NSAIL.
5,55
5,55
5,55
4. Za sve indikacije na
5,55
preporuku pedijatra
5,55
Rp/ spec gastroenterologa (s obzirom
5,55
na potrebu redukcije doze u
5,55
pedijatrijskih pacijenata).
5,55
5,55
5,95

4,90

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

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

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

Samo na preporuku specijaliste pedijatra ili
ginekologa.

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

Napomena

Indikacija

A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM
A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA
Hemofarm d.o.o
tablete
150 mg
20 tableta
1,75
Alkaloid AD
tablete
150 mg
20 tableta
1,75
Replek Farm
tablete
150 mg
20 tableta
1,75
Lek
tablete
150 mg
20 tableta
1,75
Rp
Bosnalijek d.d.
tablete
150 mg
20 tableta
1,75
Remedica
tablete
150 mg
20 tableta
1,75
Zada Pharm.
tablete
150 mg
30 tableta
2,65
Bosnalijek d.d.
tablete
300 mg
10 tableta
1,85
Zada Pharm.
tablete
150 mg
60 tableta
5,25
Nobel
tablete
150 mg
60 tableta
5,25 Rp/ spec
Deva A.S.
tablete
150 mg
60 tableta
5,25

5

Proizvođač lijeka

RANITIDIN
ULCODIN ALK
RANITIDIN Replek
RANITAL
RANIBOS
RANITIDINE Remed
RANID
RANIBOS
RANID
RANOBEL
RENIDEVA
OMEPRAZOL REPLEK
FARM
OMEX

4

Zaštićeno ime
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32 A02BC02

31 A02BC02

30 A02BC02

29 A02BC02

28 A02BC02

27 A02BC02

26 A02BC02

25 A02BC02

24 A02BC02

23 A02BC02

22 A02BC02

21 A02BC01

20 A02BC01

19 A02BC01

18 A02BC01

17 A02BC01

16 A02BC01

15 A02BC01

14 A02BC01

omeprazol

ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin

13 A02BC01

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

A02BA02

3

12 A02BC01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

INN

Redni
Šifra ATC (generičko) ime broj

Nezaštićeno

A LISTA LIJEKOVA
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PANTOPRAZOL PharS

ZOLPAN

ACIPAN

PANTOPRAZOL HF

PANDEV

FENIX

ZIPANTOLA

PULCET

CONTROLOC

NOLPAZA

PANOCER

ZONTOP

NOLPAZA

ACIPAN

ZIPANTOLA

PULCET

PANTOPRAZOL HF

NOLPAZA

LANZUL S

LANSOPROL

LANZUL

LANSOPROL

APRAZOL

DEGASTROL

LANSOPROL

COLOSPA retard

RUDAKOL

KLOMETOL

REGLAN

PYLOMID

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

lansoprazol

mebeverin

mebeverin

metoklopramid

metoklopramid

metoklopramid

40 A02BC02

41 A02BC02

42 A02BC02

43 A02BC02

44 A02BC02

45 A02BC02

46 A02BC02

47 A02BC02

48 A02BC02

49 A02BC02

50 A02BC02

51 A02BC02

52 A02BC02

53 A02BC02

54 A02BC02

55 A02BC02

56 A02BC02

57 A02BC03

58 A02BC03

59 A02BC03

60 A02BC03

61 A02BC03

62 A02BC03

63 A02BC03

64 A03AA04

65 A03AA04

66 A03FA01

67 A03FA01

68 A03FA01

ZONTOP

pantoprazol
pantoprazol

39 A02BC02

38 A02BC02

Farmavita d.o.o.

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

20 mg

30 mg

30 mg

30 mg

30 mg

30 mg

15 mg

15 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

30 tableta

28 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

Rp/ spec

10,15

5,05

Isto kao kod pantoprazola
40 mg

Isto kao kod pantoprazola
20 mg

Bosnalijek d.d.

tablete

tablete

tablete

dražeje

kapsule

10 mg

10 mg

10 mg

135 mg

200 mg

2

40 tableta

40 tableta

30 tableta

50 dražeja

30 kapsula

2,65

2,65

2,00

17,55

14,00

Rp

Želučano crijevni
poremećaji sa spazmom
glatkih mišića.

Iritabilni kolon.

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

Galenika

Belupo

Mylan

Isto kao kod pantoprazola 40 mg

Isto kao kod pantoprazola 20 mg

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

5,05 Rp/ spec

5,05

5,05

6,20

6,20

9,80

9,15

9,15

9,15

9,15

9,15

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

5,95
4,55

A03 - LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

Nobel

Deva A.S.

Bilim

Nobel

Krka d.d.

Nobel

Krka d.d.

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Nobel

Pliva d.o.o

Lek

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

ILKO ILAC

Krka d.d.

Takeda

Nobel

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Deva A.S.

Hemofarm d.o.o

Lek

Zada Pharm.

PharmaS d.o.o.

bolesti, a dalje ponovo po preporuci specijaliste
4. Za sve indikacije na
sa odjela gastroenterologije ili pedijatrije,
preporuku pedijatra
Rp/ spec gastroenterologa (s obzirom reumatologa, fizijatra ili ortopeda.
na potrebu redukcije doze u
pedijatrijskih pacijenata).
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REGLAN

OSMOLAK

DUPHALAC

PORTALAK

ENTEROFURYL

ENTEROFURYL

ENTEROFURYL

BUDOSAN

SULFASALAZIN EN

SALOFALK

PENTASA

MESALAZIN

SALOFALK

PENTASA

SALOFALK

SALOFALK

metoklopramid

laktuloza

laktuloza

laktuloza

nifuroksazid

nifuroksazid

nifuroksazid

budesonid

sulfasalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

69 A03FA01

70 A06AD11

71 A06AD11

72 A06AD11

73 A07AX03

74 A07AX03

75 A07AX03

76 A07EA06

77 A07EC01

78 A07EC02

79 A07EC02

80 A07EC02

81 A07EC02

82 A07EC02

83 A07EC02

84 A07EC02

sirup

sirup

sirup

sirup

120 ml

667 mg/ml

667 mg/ml

667 mg/ml

500 ml

500 ml

250 ml

A06 - LAKSATIVI

5 mg/5 ml

1. Portosistemska
encefalopatija.
2. Prevencija i terapija
10,25 Rp/ spec opstipacije izazvane
opioidima.
3. Nuspojave hemo i
10,25
radioterapije
4,90

2,55

Želučano crijevni
poremećaji sa spazmom
glatkih mišića.

Vifor AG

Vifor AG

Ferring International

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

3 mg

200 mg

100 mg

supozitorije

čepići

500 mg

500 mg

rektalna suspenzija 1 g/ 100 mL

3

30 supozitorija

10 čepića

7 bočica

7 klizmi

50 tableta

100 tableta

100 tableta

50 tableta

100 cps

16 kapsula

30 kapsula

200 mg/5 ml 90 ml

rektalna suspenzija 4 g/60 ml

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

oralna otopina

Rp

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

2. Ulcerozni kolitis.

3. Reumatoidni artritis.

44,55

14,85

39,25

72,95 Rp/ spec 1. Chronova bolest.

23,30

62,00

62,00

12,85 Rp/ spec 2. Ulcerozni kolitis.

1. Kronova bolest.

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

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

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

5,00

4,85

6,55

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

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

Replek Farm

Ferring International

Losan Pharma

Krka d.d.

EWOPHARM AG

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM

Farmavita d.o.o.

Mylan

Biofarma

Alkaloid AD

Rp
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Sanofi-Aventis

Lilly France

HUMULIN R

INSUMAN Rapid

GENSULIN R

HUMALOG

NOVORAPID FLEXPEN

GENSULIN N

inzulin humani

inzulin humani

inzulin lispro

inzulin aspart

inzulin glulisine APIDRA

HUMULIN N

inzulin humani

inzulin humani

inzulin humani

87 A10AB01

88 A10AB01

89 A10AB01

90 A10AB04

91 A10AB05

92 A10AB06

93 A10AC01

94 A10AC01

300 mg

1000 mg

50 kapsula

28 čepića

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

66,75

61,35

71,80

67,65

5 injektora sa 3
ml otopine

5 napunjenih
penova po 3 ml

50,60

45,10

50,60

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

Rp/ spec
A

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

Svi tipovi dijabetesa

100 i.j./ml

100 i.j./ml

Suspenzija za
injekciju
Suspenzija za
injekciju

4

5 x 3 ml

5 x 3 ml

Rp/ spec
Svi tipovi dijabetesa
50,60
A

50,60

A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./mL

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA

A10 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI

kapsule

čepići

1. Chronova bolest.
2. Ulcerozni kolitis.

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

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

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

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

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

Novo Nordisk

Lilly France

BIOTON

Sanofi-Aventis

Lilly France

Mylan

KREON 25000

pankreatin

86 A09AA02

Ferring International

PENTASA

mesalazin

85 A07EC02

Rp/ spec

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju na nivou
bolničke zdravstvene zastite.
Mesalazin rektalna suspenzija uvodi se kod
akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca
godišnje, osim kod trudnica kada se može
propisivati tokom cijelog perioda trudnoće.
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HUMULIN M3

HUMALOG Mix 50 KwikPen Lilly France

Lilly France

GENSULIN M30

HUMALOG Mix 25 KwikPen Lilly France

Lilly France

INSUMAN Comb 25

HUMALOG KwikPen

HUMALOG JUNIOR
KwikPen

NOVOMIX 30 FLEXPEN

LANTUS

ABASAGLAR

SEMGLEE

TOUJEO

LEVEMIR

inzulin humani

inzulin humani

inzulin humani

inzulin lispro

inzulin lispro

inzulin lispro

inzulin lispro

inzulin aspart

inzulin glargin

inzulin glargin

inzulin glargin

inzulin glargin

inzulin detemir

96 A10AD01

97 A10AD01

98 A10AD01

99 A10AD04

100 A10AD04

101 A10AB04

102 A10AB04

103 A10AD05

104 A10AE04

105 A10AE04

106 A10AE04

107 A10AE04

108 A10AE05

Suspenzija za
injekciju
100 i.j./ml

5 x 3 ml

50,60

Novo Nordisk

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

73,30

71,95

1. Diabetes Melitus tip 1 i
Rp/ spec gestacioni diabetes.
70,35
A
2. Diabetes melltus tip 2 i
drugi oblici diabetesa.

73,50

73,50

50,60

Rp/ spec
50,60
Svi tipovi dijabetesa
A

44,80

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 300 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

5

5 injektora sa 3
ml otopine

3 pena po 1,5
ml otopine

112,35

1. Diabetes Mellitus tip 1 i
Rp/ spec gestacioni diabetes.
A
2. Diabetes Mellitus tip 2 i
85,65
drugi oblici diabetesa.
87,80

87,80

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

97,85

5 patrona po 3
ml

A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

otopina za injekcije 100 i.j./ml

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

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

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

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

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

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

Mylan

Lilly France

Sanofi-Aventis

Novo Nordisk

Lilly France

BIOTON

Sanofi-Aventis

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

Sanofi-Aventis

INSUMAN Basal

inzulin humani

95 A10AC01

Rp/ spec
Svi tipovi dijabetesa
A

Broj 13 - Strana 1734
Petak, 16. juli 2021. god.

SULIQUA

inzulin glargin,
liksisenatid

inzulin degludek,
XULTOPHY
liraglutid

111 A10AE54

112 A10AE56
Novo Nordisk

otopina za injekcije

otopina za injekcije

otopina za injekcije

GLUCONORM

AGLIKEM

GLUCOPHAGE

TEFOR

FORDEX

AGLIKEM

SIOFOR 500

GLUCONORM

GLUCOPHAGE XR

GLUFORMIN

GLUCONORM

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

114 A10BA02

115 A10BA02

116 A10BA02

117 A10BA02

118 A10BA02

119 A10BA02

120 A10BA02

121 A10BA02

122 A10BA02

123 A10BA02
Zada Pharm.

Pliva d.o.o

Merc Export
tablete

tablete

retard tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

850 mg

850 mg

750 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

6

30 tableta

30 tableta

30 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

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. uvodi se u terapiju na osnovu
otpusnog pisma endokrinologa ili interniste za pacijente sa
nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa, na terapiji
humanim ili analognim inzulinima u toku posljednjih 12
mjeseci koji i pored adekvatne korekcije doziranja
1. Diabetes Mellitus tip 1 i insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje
tjelesne težine u navedenom periodu imaju:

hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i
pored adekvatne korekcije doziranja insulina i
pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje
tjelesne težine u navedenom periodu od 12
meseci, na osnovu specijalističkog nalaza
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou
bolničke zdravstvene zaštite.

199,05

2,80

2,80

7,35

3,95

3,95

3,95

3,95

1,95

1,95

1,95

1,95

Rp

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

Rp/ spec gestacioni diabetes.
A
2. Diabetes Mellitus tip 2 i 1. BMI>40 i HbA1c>7%
drugi oblici diabetesa.
2. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje
rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:
a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i
b) smanjenje HbA1c za 1%.
3. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije
prvog uključivanja lijeka.
4. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li
pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak
242,60
mase, BMI i HbA1c).

195,40

144,20

A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI

3 brizgalice sa
po 3 ml otopine

3 pena po 3 ml
otopine

3 pena po 3 ml
otopine

5 injektora sa 3
ml otopine

drugi oblici diabetesa.
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Zada Pharm.

Berlin-Chemie

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Galenika

Merc Export

Hemofarm d.o.o

Zada Pharm.

100 i.j./ml,
3,6 mg/mL

100 i.j./mL,
50 mcg/mL

100 i.j./mL,
33 mcg/mL

otopina za injekcije 100 i.j./ml

Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.

113 A10BA02

Rp Spec A

Sanofi-Aventis

SULIQUA

inzulin glargin,
liksisenatid

110 A10AE54

Sanofi-Aventis

Novo Nordisk

inzulin degludek TRESIBA

109 A10AE06

1. Diabetes Mellitus tip 1 i nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na

terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih
Rp/ spec gestacioni diabetes.
A
2. Diabetes Mellitus tip 2 i 12 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale
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SOPHAMET

METFORMIN

GLUFORMIN

SIOFOR 850

GLUCONORM

GLUCOPHAGE

FORDEX

GLIFOR

GLUFORMIN

AGLIKEM

GLUCOPHAGE

SIOFOR 1000

FORDEX

GLIFOR

GLIBEDAL

DIABOS

MANINIL 5

DIAMELL

TRICAL

AMARYL

GLIMEPIRID Stada

MELPAMID 1 mg

TRICAL

AMARYL

MEGLIMID

DIAMELL

MELPAMID 2 mg

GLIMEPIRID Stada

DIAMELL

TRICAL

MELPAMID 3 mg

GLIMEPIRID Stada

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

glibenklamid

glibenklamid

glibenklamid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

glimepirid

124 A10BA02

125 A10BA02

126 A10BA02

127 A10BA02

128 A10BA02

129 A10BA02

130 A10BA02

131 A10BA02

132 A10BA02

133 A10BA02

134 A10BA02

135 A10BA02

136 A10BA02

137 A10BA02

138 A10BB01

139 A10BB01

140 A10BB01

141 A10BB12

142 A10BB12

143 A10BB12

144 A10BB12

145 A10BB12

146 A10BB12

147 A10BB12

148 A10BB12

149 A10BB12

150 A10BB12

151 A10BB12

152 A10BB12

153 A10BB12

154 A10BB12

155 A10BB12
Hemofarm d.o.o

tablete

tablete

tablete

Bosnalijek d.d.

tablete

Berlin-Chemie

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

3 mg

3 mg

3 mg

3 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

5 mg

5 mg

5 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

850 mg

7

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

120 tableta

30 tableta

30 tableta

100 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

100 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

7,00

7,00

7,00

7,00

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

8,20

2,05

2,05

10,00

6,00

6,00

6,00

3,15

3,15

9,35

5,60

5,60

5,60

5,60

5,60

2,80

2,80

Rp

Rp

Rp

Svi oblici Diabetes
Mellitusa, izuzev Diabetes
Mellitusa tip 1.

Svi oblici Diabetes
Mellitusa, izuzev Diabetes
Mellitusa tip 1.
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Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Krka d.d.

Sanofi-Aventis

Berlin-Chemie

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

Sanofi-Aventis

Berlin-Chemie

Zada Pharm.

Berlin-Chemie

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Bilim

Bosnalijek d.d.

Berlin-Chemie

Merc Export

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Bilim

Bosnalijek d.d.

Merc Export

Zada Pharm.

Berlin-Chemie

Pliva d.o.o

Replek Farm

SOPHARMA AD

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

EUCREAS

EUCREAS

JANUVIA

GALVUS

AGNIS

AGNIS

VIPIDIA

VIPIDIA

TRAJENTA

VICTOZA

LYXUMIA

LYXUMIA

LYXUMIA

JARDIANCE

JARDIANCE

TRULICITY

TRULICITY

vildagliptin,
metformin

vildagliptin,
metformin

sitagliptin

vildagliptin

vildagliptin

vildagliptin

alogliptin

alogliptin

linagliptin

liraglutid

liksisenatid

liksisenatid

liksisenatid

empagliflozin

empagliflozin

dulaglutid

dulaglutid

158 A10BD08

159 A10BD08

160 A10BH01

161 A10BH02

162 A10BH02

163 A10BH02

164 A10BH04

165 A10BH04

166 A10BH05

167 A10BX07

168 A10BX10

169 A10BX10

170 A10BX10

171 A10BX12

172 A10BX12

173 A10BX14

174 A10BX14

30 tableta

30 tableta

5 mg

25 mg

12,5 mg

50 mg

50 mg

50 mg

100 mg

30 tableta

28 tableta

28 tableta

60 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

50 mg + 1000
30 tableta
mg

50 mg + 850
30 tableta
mg

4 mg

3 mg

77,90

64,60

64,60

42,10

19,65 Rp/ spec Diabetes Mellitus tip 2
21,05

59,60

24,20

38,25

7,00

7,00

30 film tableta

4 brizgalice

25 mg
0,75 mg/0,5
ml

10 mg

otopina za injekcije 1,5 mg/0,5 ml 4 brizgalice

otopina za injekcije

film tablete

film tablete

161,60

161,60

81,45

81,45

157,95

2 napunjena
pena po 3 ml
otopine

otopina za injekcije 20 mcg

30 film tableta

78,95

otopina za injekcije 10 mcg

1 pen sa 3 ml
otopine

195,90
157,95

2 pena po 3 ml
otopine

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

otopina za injekcije 6 mg/ml

Rp/ spec Diabetes Mellitus tip 2

A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUĆI INZULINE

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

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

BMI > 40; i HbA1c >7%.

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

8

A12 - MINERALI
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(*) Jedan ili više sljedećih kriterija: •Prethodni infarkt miokarda; •Prethodni moždani udar ili TIA; •Prethodna koronarna, karotidna ili periferna arterijalna revaskularizacija; •Stenoza >50% koronarne, karotidne ili arterija donjih ekstremiteta; •Historija simptomatske
koronarne srčane bolesti; •Asimptomatska srčana ishemija; •Hronično zatajenje srca; •Hronično zatajenje bubrega; •Mikroalbuminuria ili proteinuria; •Hipertenzija i hipertrofija lijevog ventrikula; •Sistolna ili dijastolna disfunkcija lijevog ventrikula; •Pedobrahijalni
indeks <0.9.

Lilly France

Lilly France

Boehringer Ing

Boehringer Ing

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

Novo Nordisk

Boehringer Ing

Takeda

Takeda

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Novartis

Novartis

Hemofarm d.o.o

GLIMEPIRID Stada

glimepirid

157 A10BB12

Sanofi-Aventis

AMARYL

glimepirid

156 A10BB12
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JGL

KALIJ KLORID

ACENOKUMAROL

SINTROM

PIGREL

RESPEKT

PLAVIX

CLOPIGAL

ATTERA

CLODIL

SYNETRA

ZYLLT

KLOPIDOGREL REPLEK

acenokumarol

acenokumarol

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

klopidogrel

177 B01AA07

178 B01AA07

179 B01AC04

180 B01AC04

181 B01AC04

182 B01AC04

183 B01AC04

184 B01AC04

185 B01AC04

186 B01AC04

187 B01AC04

500 mg

1000 mg
20 tableta

50 tableta

3,90

3,10
Rp

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

4 mg

4 mg

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

20 tableta

20 tableta

B01 - ANTITROMBOTICI

B

Rp/ spec

21,05

21,05

21,05

21,05

21,05 Rp/ spec

19,65

19,65

19,65

19,65

3,70

3,70

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

tablete

tablete

Replek Farm
Alkaloid AD

Innotech Int.

FERZADA

REFERUM

FERRUM LEK 50

REFERUM

FOLNA KISELINA

dekstriferon

dekstriferon

dekstriferon

dekstriferon

feri
LEGOFER
proteinsukcinilat

TOTHEMA

dekstriferon

željezo glukonat,
bakar glukonat,
mangan glukonat

folna kiselina

189 B03AB05

190 B03AB05

191 B03AB05

192 B03AB05

193 B03AB05

194 B03AB09

195 B03AE10

196 B03BB01

350 mg

tablete

oralna otopina

oralna otopina

sirup

sirup
100 ml

100 ml

30 tableta

30 tableta

5 mg

9

20 tableta

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

40 mg/15 ml 150 ml

50 mg/5 ml

50 mg/5 ml

tablete za žvakanje 100 mg

tablete za žvakanje 100 mg

30 tableta

30 kapsula

2,35

6,50

5,85

4,80

4,80

7,00

7,00

7,00

4,40

B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE

tablete za žvakanje 100 mg

kapsule

Rp

Rp

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

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Replek Farm

Lek

Replek Farm

Zada Pharm.

Lek

FERRUM LEK 100 mg

fero fumarat
Alkaloid AD

HEFEROL

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

Replek Farm

Krka d.d.

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Amsal

Galenika

Sanofi-Aventis

Hemofarm d.o.o

JGL

Merus Labs

188 B03AA02

Rp Spec B

176 A12BA01

Replek Farm

Alkaloid AD

KALCIUM KARBONAT

kalcijum
karbonat
kalijum hlorid

175 A12AA04
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Bosnalijek d.d.

LANIBOS

ARITMON

PROPAFENON FV

PROPAFENON ALK

PROPAFEN

RYTMONORM

PROPANORM

ARITMON

PROPAFEN

ARITMON

CORDARONE

AMIODARON

AMIODARON FARMAVITA Farmavita d.o.o.

folna kiselina

digoksin

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon

propafenon

amiodaron
amiodaron
amiodaron
amiodaron

amiodaron

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

199 B03BB01

200 C01AA05

201 C01BC03

202 C01BC03

203 C01BC03

204 C01BC03

205 C01BC03

206 C01BC03

207 C01BC03

208 C01BC03

209 C01BC03

210 C01BD01

214 C01BD01

215 C01DA02

227 C01DA14

OLICARD Retard

MONIZOL retard

OLICARD Retard

ANGINAL

ANGINAL

MONOSAN

MONIZOL

ISOSORBIDE MN Jadran

MONOSAN

MONIZOL

ANGINAL

ISOSORBIDE MN Jadran

NITROLINGUAL sprej

ZADARON

Mylan

Hemofarm d.o.o

Mylan

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

PRO.MED

Hemofarm d.o.o

JGL

PRO.MED

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

JGL

G.Pohl Boskamp

Actavis

Zada Pharm.

Krka d.d.

Sanofi-aventis

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

Zada Pharm.

PRO.MED

Mylan

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

5 mg

5 mg

5 mg

20 tableta

20 tableta

20 tableta

2,35

2,35

2,35
Rp

kapsule retard

kapsule retard

kapsule retard

retard tablete

retard tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

sprej

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

60 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

0,4 mg

200 mg

200 mg

200 mg

200 mg

200 mg

300 mg

300 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

0,25 mg

10

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

200 doza

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

50 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

40 tableta

40 tableta

30 tableta

20 tableta

Ventrikularne i

i tahikardije

Rp/ spec supraventikularne aritmije

Rp

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

15,20

Rp

Rp

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

10,50

16,40

9,80

8,15

8,15

8,15

6,55

6,55

4,90

1,15

C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE
film tablete

tablete

C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

tablete

tablete

tablete

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili
kardiologa.
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226 C01DA14

225 C01DA14

224 C01DA14

223 C01DA14

222 C01DA14

221 C01DA14

220 C01DA14

219 C01DA14

218 C01DA14

217 C01DA14

216 C01DA14

213 C01BD01

212 C01BD01

AMIOKORDIN

Bosnalijek d.d.

FOLESSA

folna kiselina

211 C01BD01

Zada Pharm.

FOLIK

198 B03BB01

Zada Pharm.

JGL

FOLACIN

folna kiselina

197 B03BB01

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

Bosnalijek d.d.
Lek
Farmavita d.o.o.
Remedica

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

ALFADOX

DOXAT

TONOCARDIN

DOXAT

TONOCARDIN

KAMIREN

ALFADOX

LODIX

EDEMID

FURSEMID

FUROSEMIDE

FURSEMID forte

EDEMID FORTE

TOREM

MEROT

DIUVER

TOMID

TOREM

MEROT

DIUVER

TOMID

ALDACTONE

SPILAK

SPIRONOLAKTON

doksazosin

doksazosin

doksazosin

doksazosin

doksazosin

doksazosin

hidrohlorotiazid HIDROHLOROTIAZID

MONOZID 25

doksazosin

hidrohlorotiazid

furosemid
furosemid
furosemid
furosemid

furosemid

furosemid

torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
spironolakton
spironolakton
spironolakton

231 C02CA04

232 C02CA04

233 C02CA04

234 C02CA04

235 C02CA04

236 C02CA04

237 C02CA04

238 C03AA03

239 C03AA03

240 C03CA01

244 C03CA01

245 C03CA01

246 C03CA04

256 C03DA01

255 C03DA01

254 C03DA01

253 C03CA04

Lek

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

20 tableta
30 tableta

5 mg
5 mg

25 mg

tablete, dražeje

25 mg

25 mg

tablete, dražeje

10 mg

10 mg
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40 tableta

30 dražeja

20 dražeja

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 mg

10 tableta

5 mg

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

12 tableta

10 tableta

30 tableta

20 tableta

C03 - DIURETICI

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

5 mg

500 mg

500 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

25 mg

25 mg

4 mg

4 mg

4 mg

4 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

10 mg

tablete

60 tableta

60 tableta

C02 - ANTIHIPERTENZIVI

35 mg

35 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

retard tablete

retard tablete

1,60
1,60
3,15
4,75
2,20
2,20
4,40
6,65
2,05
3,05
4,05

14,15

14,15

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

2,90

1,95

7,45

7,45

7,45

7,45

2,30

2,30

2,30

2,30

Rp

Rp/ spec

Rp

Rp

prostate.

1. Hipertenzija

Rp/ spec 2. Benigna hiperplazija

Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa
bolničkog nivoa.

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

Dodatna terapija kod
stabilne angine pektoris, u
bolesnika koji su
Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja
Rp/ spec nedostatno kontrolirani
interniste ili kardiologa.
antianginalnim lijekovima
11,90
prvog izbora ili koji ne
podnose takvu terapiju.
11,90
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252 C03CA04

251 C03CA04

250 C03CA04

249 C03CA04

248 C03CA04

247 C03CA04

243 C03CA01

242 C03CA01

241 C03CA01

Bosnalijek d.d.

KAMIREN

doksazosin

230 C02CA04

Les lab.Servier

PREDUCTAL MR

trimetazidin

229 C01EB15

Alvogen

TRIMETACOR MR

trimetazidin

228 C01EB15
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Kern Pharma
Galenika

ALDACTONE

SPIRONOLAKTON

ATENOLOL REMEDICA

ATENOLOL REMEDICA

PRINORM

ATENOLOL ALKALOID

atenolol

atenolol

atenolol

atenolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
nebivolol
nebivolol
nebivolol
nebivolol
nebivolol

265 C07AB03

266 C07AB03

267 C07AB03

268 C07AB03

292 C07AB12

291 C07AB12

290 C07AB12

289 C07AB12

PharmaS d.o.o.
Mylan
Merck Export
Bosnalijek d.d.

BISOPROLOL PharmaS

BISOPROLOL MYLAN

CONCOR

PROBILOL

NIBEL

NEBIVAL

MASSIDO

BARIOS

NEBILET

PROBILOL

BIPRESSO

BYOL

TENSEC

SOBYCOR

Farmavita d.o.o.

Lek

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Berlin-Chemie

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Lek

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Zada Pharm.

Farmal d.d.

BIPROL

BLOCOR

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

Lek

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Kwizda

Kwizda

SOBYCOR

TENSEC

BIPRESSO

BYOL

CARDIOPROL

BLOCOR

BISOCOR

BISOCOR

Alkaloid AD

Galenika

Remedica

Remedica

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

100 mg

tablete, dražeje

50 mg + 5 mg 40 tableta

30 tableta

20 dražeja

30 dražeja

20 dražeja

4,90

4,70
7,00
6,90
10,35

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

12

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

15 tableta

14 tableta

14 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

Rp/ spec

1,65
3,00
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55 Rp/ spec
4,55
4,55
4,55
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
7,20
7,20
7,20
Rp/ spec
7,20
7,20

1,55

1,55

2,35

1,55
2,35
2,35

C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA

tablete

100 mg

50 mg

tablete, dražeje
tablete

50 mg

tablete, dražeje

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
interniste.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
interniste, porodičnog ljekara specijaliste.
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288 C07AB12

287 C07AB07

286 C07AB07

285 C07AB07

284 C07AB07

283 C07AB07

282 C07AB07

281 C07AB07

280 C07AB07

279 C07AB07

278 C07AB07

277 C07AB07

276 C07AB07

275 C07AB07

274 C07AB07

273 C07AB07

272 C07AB07

271 C07AB07

270 C07AB07

269 C07AB07

ATENOLOL Pliva

AMINOL

ORMIDOL

264 C07AB03

263 C07AB03

Hemofarm d.o.o

Zada Pharm.

SPILAK

HEMOPRES

Kern Pharma

ALDACTONE

atenolol
atenolol
atenolol

hidrohlortiazid,
amilorid

spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton

262 C07AB03

261 C03EA01

260 C03DA01

259 C03DA01

258 C03DA01

257 C03DA01

Rp
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Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Zada Pharm.
Krka d.d.

CARVETREND

CARVELOL

VEDICOR

CORYOL

AMLOPIN 5 mg

VAZOTAL

NORVASC

TENOX

LOPRESS

AMLODIPIN ALKALOID

VILPIN

AMLODIL

AMLOPIN 5 mg

AMLODIPIN REPLEK

AMLODIL

amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin
amlodipin
amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin

amlodipin

320 C08CA01

321 C08CA01

322 C08CA01

323 C08CA01

324 C08CA01

327 C08CA01

328 C08CA01

329 C08CA01

330 C08CA01

331 C08CA01

326 C08CA01

325 C08CA01

319 C07AG02

318 C07AG02

317 C07AG02

316 C07AG02

Farmavita d.o.o.

CARVELOL
KARVEDILOL REPLEK
FARM
CORYOL

tablete

Zada Pharm.

VEDICOR

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

MILENOL

Hemofarm d.o.o

Bilim

CORONIS

DILATREND

Bosnalijek d.d.

DILATREND

MILENOL

315 C07AG02

314 C07AG02

Pliva d.o.o

CARVETREND

Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.

DILATREND

CARVETREND
KARVEDILOL REPLEK
FARM
VEDICOR

CARVELOL

CORYOL

AMLODIPIN FARMAV

Bilim

CORONIS

Bosnalijek d.d.

Replek Farm

Lek

Bosnalijek d.d.

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

13

20 kapsula

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

2,55

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85
3,85
3,85

3,85

3,85

3,85

2,55

Rp

7,20
2,60
2,80
5,20
5,20
5,20
5,20
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,85
5,85 Rp/ spec
5,85
5,85
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
8,15
8,15
8,15
8,75
8,75
8,75

C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg

3,125 mg

3,125 mg

5 mg

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

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
interniste.
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Pliva d.o.o.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Krka d.d.

PFIZER

Hemofarm d.o.o

Lek

Replek Farm

tablete
tablete

tablete

Hemofarm d.o.o

MILENOL

tablete

KARVEDILOL LABORMED Alvogen

Krka d.d.

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Farmavita d.o.o.

CARVELOL

Replek Farm

Pliva d.o.o

CARVETREND

KARVEDILOL LABORMED Alvogen

313 C07AG02

312 C07AG02

311 C07AG02

310 C07AG02

309 C07AG02

308 C07AG02

307 C07AG02

306 C07AG02

305 C07AG02

304 C07AG02

303 C07AG02

302 C07AG02

301 C07AG02

300 C07AG02

299 C07AG02

298 C07AG02

297 C07AG02

296 C07AG02

295 C07AG02

Amsal

NEBICOR

nebivolol
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

294 C07AG02

293 C07AB12

Rp/ spec
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Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o.
Zada Pharm.
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD
Bosnalijek d.d.
Lek
PFIZER
Replek Farm

Farmavita d.o.o.
Berlin-Chemie
Hemofarm d.o.o
Lek
Alvogen
Bosnalijek d.d.
Berlin-Chemie
Hemofarm d.o.o
Hemofarm d.o.o
Lek
Alvogen
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Alkaloid AD
Hemofarm d.o.o
Replek Farm

VAZOTAL

VILPIN

LOPRESS

TENOX

AMLODIPIN FARMAV

AMLODIPIN ALKAL

AMLODIL

AMLOPIN 10 mg

NORVASC

AMLODIPIN REPLEK

LACIPIL

MONOPIN

PINOX

LERCANIL 10

CORNELIN

LERCANIDIPIN LEK

LERCOR

LENOCOR

LERCANIL 10

CORNELIN

CORNELIN

LERCANIDIPIN LEK

LERCOR

LENOCOR

CORNELIN

VERAPAMIL ALKALOID

VERAPAMIL

VERAPAMIL Replek

RENAPRIL

KADRIL

ENAP

KONVERIL

ENAZIL 5 mg

ENAP

ANGIOTEC

PRILENAP

lacidipin

lacidipin

lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
lerkanidipin
verapamil
verapamil
verapamil

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

343 C08CA09

344 C08CA09

345 C08CA13

361 C09AA02

362 C09AA02

363 C09AA02

364 C09AA02

365 C09AA02

366 C09AA02

367 C09AA02

368 C09AA02

360 C08DA01

359 C08DA01

358 C08DA01

357 C08CA13

356 C08CA13

355 C08CA13

354 C08CA13

353 C08CA13

352 C08CA13

351 C08CA13

350 C08CA13

349 C08CA13

348 C08CA13

347 C08CA13

346 C08CA13

342 C08CA01

341 C08CA01

340 C08CA01

339 C08CA01

338 C08CA01

337 C08CA01

336 C08CA01

335 C08CA01

334 C08CA01

Hemofarm d.o.o

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

80 mg

80 mg

80 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

4 mg

4 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

50 tableta

50 tableta

30 tableta

60 tableta

30 film tableta

30 film tableta

30 film tableta

28 tableta

60 tableta

60 tableta

30 film tableta

30 film tableta

30 film tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 film tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

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

8,75

8,20

3,50
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25

Rp

Rp

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

14

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

2,80

2,80

2,80

2,80

1,85

1,85

1,85

1,85

C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

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

Nobel

Krka d.d.

Zada Pharm.

Replek Farm

Pliva d.o.o

GSK

Lek

AMLOPIN 10 mg

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin

333 C08CA01

332 C08CA01

Rp
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Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Replek Farm
Krka d.d.
Nobel
Remedica
Berlin-Chemie
Krka d.d.
Pliva d.o.o.
Farmavita d.o.o.
ZDRAVLJE
Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD
Replek Farm

PRILENAP

KADRIL

RENAPRIL

ENAP

KONVERIL

ENALAPRIL REMEDICA

BERLIPRIL 10

ENAP

ENAZIL 10 mg

ANGIOTEC

ENALAPRIL ZDRAVLJE

PRILENAP

PRILENAP

ENALAPRIL LEK

RENAPRIL

ENAP

KADRIL

ENALAPRIL REMEDICA

BERLIPRIL 20

ENAP

PRILENAP

ENAZIL 20 mg

ANGIOTEC

ENALAPRIL ZDRAVLJE

LIZINOPRIL Replek

SKOPRYL

LOPRIL

LIZINOPRIL Farmal

IRUMED

LOPRIL

HYPERIL

VITOPRIL

OPTIMON

SKOPRYL

SKOPRYL

LIZINOPRIL Replek

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

enalapril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril

lizinopril
lizinopril

382 C09AA02

383 C09AA02

384 C09AA02

385 C09AA02

386 C09AA02

387 C09AA02

388 C09AA02

389 C09AA02

390 C09AA02

391 C09AA02

392 C09AA02

393 C09AA02

394 C09AA03

395 C09AA03

396 C09AA03

397 C09AA03

398 C09AA03

399 C09AA03

400 C09AA03

401 C09AA03

402 C09AA03

403 C09AA03

404 C09AA03

Alkaloid AD

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o.

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Farmal d.d.

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Replek Farm

ZDRAVLJE

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Berlin-Chemie

Remedica

Zada Pharm.

Krka d.d.

Replek Farm

Lek

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

15

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

2,30
2,30

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

2,10

2,10

2,10

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

Rp

Rp
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405 C09AA03

381 C09AA02

380 C09AA02

379 C09AA02

378 C09AA02

377 C09AA02

376 C09AA02

375 C09AA02

374 C09AA02

373 C09AA02

372 C09AA02

371 C09AA02

Hemofarm d.o.o

Lek

ENALAPRIL LEK

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

370 C09AA02

369 C09AA02

Broj 13 - Strana 1744
Petak, 16. juli 2021. god.

AMPRIL

TRITACE

ENOX

TRITACE

RAMIPRIL Farmal

PRILINDA

RAPRIL

ENOX

TENPRIL

PRILEN

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

433 C09AA05

434 C09AA05

435 C09AA05

436 C09AA05

437 C09AA05

438 C09AA05

439 C09AA05

440 C09AA05

441 C09AA05

442 C09AA05

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

SKOPRYL

SKOPRYL

LIZINOPRIL Replek

LIZINOPRIL Farmal

IRUMED

VITOPRIL

LOPRIL

HYPERIL

OPTIMON

SKOPRYL

HYPRESSIN

PRENESSA

CAPERIL

PREXANIL A

HYPRESSIN

PRENESSA

CAPERIL

HYPRESSIN

PRENESSA

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.
tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

1,25 mg

1,25 mg

1,25 mg

10 mg

8 mg

8 mg

8 mg

5 mg

4 mg

4 mg

4 mg

2 mg

2 mg

2 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

16

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

3,85

3,85

3,85

3,85

3,60

3,60

3,60

2,80

2,60

2,60

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
4,20
4,20
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
1,75
1,75
1,75
5,60
5,60
5,60
10,85
6,65
6,65
6,65
10,85

Rp

Rp

Rp
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Zada Pharm.

Amsal

Hemofarm d.o.o

Farmal d.d.

SANOFI-AVENTIS

Zada Pharm.

SANOFI-AVENTIS

Krka d.d.

Les lab.Servier

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Lek

Les lab.Servier

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Lek

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Lek

Pliva d.o.o

OPTIMON

CAPERIL

Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.

LOPRIL

Farmal d.d.

LIZINOPRIL Farmal

HYPERIL

Hemofarm d.o.o.

VITOPRIL

PREXANIL A

432 C09AA04

431 C09AA04

430 C09AA04

429 C09AA04

428 C09AA04

427 C09AA04

426 C09AA04

425 C09AA04

424 C09AA04

423 C09AA04

422 C09AA04

421 C09AA03

420 C09AA03

419 C09AA03

418 C09AA03

417 C09AA03

416 C09AA03

415 C09AA03

414 C09AA03

413 C09AA03

412 C09AA03

411 C09AA03

410 C09AA03

409 C09AA03

408 C09AA03

Farmavita d.o.o.

IRUMED

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

407 C09AA03

406 C09AA03

Petak, 16. juli 2021. god.
Broj 13 - Strana 1745

Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Amsal
Bosnalijek d.d.

SANOFI-AVENTIS
Amsal

PRILINDA

ENOX

RAPRIL

TENPRIL

PRILEN

AMPRIL

PRILINDA

RAMIPRIL Farmal

TRITACE

RAPRIL

ENOX

TENPRIL

PRILEN

AMPRIL

MONOPRIL

FARNOS

MONOPRIL

FARNOS

DOLAP

GOPTEN

TRANDOLAPRIL PharmaS

GOPTEN

TRANDOLAPRIL PharmaS

DOLAP

GOPTEN

ZOFECARD

ZOFECARD

PRILENAP HL

ENAP-HL

PRILENAP HL

ENAP-H

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

ramipril

fosinopril

fosinopril

fosinopril

fosinopril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

trandolapril

zofenopril

zofenopril

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

450 C09AA05

451 C09AA05

452 C09AA05

453 C09AA05

454 C09AA05

455 C09AA05

456 C09AA05

457 C09AA05

458 C09AA05

459 C09AA05

460 C09AA09

461 C09AA09

462 C09AA09

463 C09AA09

464 C09AA10

465 C09AA10

466 C09AA10

467 C09AA10

468 C09AA10

469 C09AA10

470 C09AA10

471 C09AA15

472 C09AA15

473 C09BA02

474 C09BA02

475 C09BA02

476 C09BA02

449 C09AA05

448 C09AA05

447 C09AA05

446 C09AA05

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

10 + 25 mg

10+12,5 mg

10+12,5 mg

10+12,5 mg

30 mg

7,5 mg

4 mg

2 mg

2 mg

2 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

2,5 mg

17

20 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

28 tableta

28 tableta

28 kapsula

30 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

56 kapsula

50 kapsula

30 kapsula

30 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

3,70

6,05

4,05

4,05

15,05

7,70

10,15

8,40

7,85

7,85

7,85

7,00

4,20

9,80

9,15

7,70

7,50

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

6,55

6,55

6,55

5,95

5,95

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

3,85

Rp

Rp/ spec

Rp

Rp/ spec

Rp

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Hemofarm d.o.o

Berlin-Chemie

Berlin-Chemie

Mylan

Zada Pharm.

PharmaS d.o.o.

Mylan

PharmaS d.o.o.

Mylan

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o

PharmaSwiss

Hemofarm d.o.o

PharmaSwiss

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Farmal d.d.

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Pliva d.o.o

SANOFI-AVENTIS

TRITACE

445 C09AA05

Farmal d.d.

RAMIPRIL Farmal

ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril

444 C09AA05

Krka d.d.

AMPRIL

ramipril

443 C09AA05
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Alkaloid AD
Pliva d.o.o

Zada Pharm.
Alkaloid AD

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

ENALAPRIL HCT Actavis

IRUZID 10

LOPRIL H

LIZINOPRIL H Farmal

HYPERIL Plus

VITOPRIL H

SKOPRYL PLUS

OPTIMON HCT

LOPRIL H

IRUZID 20

VITOPRIL H

HYPERIL Plus

LIZINOPRIL H Farmal

SKOPRYL PLUS

SKOPRYL PLUS

LOPRIL H plus

IRUZID 20/25

HYPERIL Plus

SKOPRYL PLUS

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT

enalapril, HCT
enalapril, HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

lizinopril,HCT

480 C09BA02

481 C09BA02

482 C09BA02

483 C09BA02

484 C09BA02

485 C09BA02

486 C09BA02

487 C09BA02

488 C09BA02

489 C09BA02

490 C09BA02

491 C09BA02

493 C09BA03

494 C09BA03

495 C09BA03

496 C09BA03

497 C09BA03

498 C09BA03

499 C09BA03

500 C09BA03

501 C09BA03

502 C09BA03

503 C09BA03

504 C09BA03

505 C09BA03

506 C09BA03

507 C09BA03

508 C09BA03

509 C09BA03

510 C09BA03

492 C09BA02

ENAP-H

enalapril, HCT

479 C09BA02

Farmavita d.o.o.

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

20 + 25 mg

20 + 25 mg

20 + 25 mg

20 + 25 mg

20 + 25 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

10+12,5 mg

10+12,5 mg

10+12,5 mg

10+12,5 mg

10+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

20+12,5 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg

10 + 25 mg
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30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

8,40

8,40

8,40

8,40

5,60

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

5,35

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

8,75
8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

5,85

5,85

5,85

5,60

5,60

5,60

5,60

5,60

3,70

3,70

Rp

Rp
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Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Farmal d.d.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o.

Zada Pharm.

Farmal d.d.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Actavis

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Nobel

Lek

Krka d.d.

Krka d.d.

Zada Pharm.

Nobel

Pliva d.o.o

Berlin-Chemie

Hemofarm d.o.o

Lek

Krka d.d.

Zada Pharm.

KADRIL PLUS

enalapril, HCT

478 C09BA02

Hemofarm d.o.o

PRILENAP H

enalapril, HCT

477 C09BA02
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Hemofarm d.o.o

TRITAZIDE

PRILEN PLUS

AMPRIL HD

PRILINDA PLUS

TRITAZIDE

DIOVAN

YANIDA

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

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

514 C09BA05

515 C09BA05

516 C09BA05

517 C09BA05

518 C09BA05

519 C09CA03

543 C09DX04

542 C09DA03

541 C09DA03

540 C09DA03

539 C09DA03

538 C09DA03

537 C09DA03

536 C09DA03

535 C09DA03

534 C09DA03

533 C09DA03

532 C09CA03

531 C09CA03

530 C09CA03

529 C09CA03

528 C09CA03

527 C09CA03

526 C09CA03

525 C09CA03

524 C09CA03

523 C09CA03

522 C09CA03

521 C09CA03

Zada Pharm.
Krka d.d.
Krka d.d.
Novartis
Hemofarm d.o.o
Lek
Zada Pharm.
Alkaloid AD
Krka d.d.
Lek
Novartis
Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Krka d.d.
Novartis
Hemofarm d.o.o
Lek
Zada Pharm.
Krka d.d.

WALZERA

ATENZIO

VALSACOR

VALSACOR

DIOVAN

YANIDA

VIVENDAL

ATENZIO

WALZERA

VALSACOR

VIVENDAL HCT

CO-DIOVAN

YANIDA H

ATENZIO PLUS

VALSACOMBI

CO-DIOVAN

YANIDA HL

VIVENDAL HCT

ATENZIO PLUS

VALSACOMBI

Novartis

Alkaloid AD

OVERACT

UPERIO

Lek
Ilko Ilac

VIVENDAL

SANOFI-AVENTIS

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Pliva d.o.o

SANOFI-AVENTIS

film tamlete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

26 + 24 mg

160 + 12,5 mg

160 + 12,5 mg

160 + 12,5 mg

160 + 12,5 mg

160 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

5 +25 mg

5 +25 mg

5 +25 mg

5 +25 mg

2,5+12,5mg

2,5+12,5mg

2,5+12,5mg

2,5+12,5mg
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28 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

Rp

69,20

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

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

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

6,85
6,85
6,85
6,85
7,30
7,30
7,30
Rp/ spec 1. Arterijska hipertenzija.
9,50
2. Srčana insuficijencija.
9,50
3. Stanja poslije infarkata
9,50
miokarda
9,50
10,15
10,15
10,15
9,15
9,15
9,15
9,80
1. Arterijska hipertenzija.
9,80
2. Srčana insuficijencija.
Rp/ spec
3. Stanja poslije infarkata
11,10
miokarda
11,10
11,10
11,90
11,90

7,50

8,05

8,05

8,05

4,90

5,25

5,25

5,25
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sakubitril,
valsartan

Novartis

PRILINDA PLUS

ramipril,HCT

513 C09BA05

520 C09CA03

Krka d.d.

AMPRIL HL

512 C09BA05
Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

PRILEN PLUS

ramipril,HCT

511 C09BA05
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HERNOVIR

AFLODERM

aciklovir

alklometazon
alklometazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin

557 D06BB03

558 D07AB10

569 D07CC01

568 D07CC01

Farmavita d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Lek

BELOGENT

KUTERID G

JGL

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

JGL

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

BELODERM

BETAZON

BELODERM

BELODERM

BELODERM

BETAZON

BELODERM

BETHANAT

Belupo

Belupo

Nobel

Belupo

tablete

tablete

tablete

56 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

5,20
5,20
5,60
5,60
Porodična forma
6,20 Rp/ spec
hiperlipidemije.
6,20
6,20
6,65
6,65

D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

C10 - HIPOLIPEMICI

97 + 103 mg 56 tableta

49 + 51 mg

50 mg/g

50 mg/g

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

5g

30 g

8,65

4,65

4,05
Rp

mast

mast

otopina

krema

krema

krema

mast

mast

mast

mast

krema

mast

15 g
15 g

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

20

50 ml

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

25 g

30 g

15 g

30 g

25 g

15 g

15 g

20 g

20 g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

0,5 mg/g

2,95

2,95

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

Rp

Rp

Rp

D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

krema

krema

mast

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

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

567 D07AC01

566 D07AC01

565 D07AC01

564 D07AC01

563 D07AC01

562 D07AC01

561 D07AC01

560 D07AC01

559 D07AB10

AFLODERM

HERPLEX

555 D06AX

556 D06BB03

Hemofarm d.o.o

CHOLIPAM

Lek

Alkaloid AD

HOLLESTA

BIVACYN

Krka d.d.

VASILIP

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tamlete

film tamlete

D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

Farmavita d.o.o.

Alkaloid AD

HOLLESTA
MSD

Hemofarm d.o.o

CHOLIPAM

LIPEX

Farmavita d.o.o.

PROTECTA

PROTECTA

Krka d.d.

Novartis

Novartis

VASILIP

bacitracin,
neomicin
aciklovir

554 C10AA01

553 C10AA01

552 C10AA01

551 C10AA01

550 C10AA01

549 C10AA01

548 C10AA01

547 C10AA01

simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin

UPERIO

sakubitril,
valsartan

545 C09DX04

546 C10AA01

UPERIO

sakubitril,
valsartan

544 C09DX04

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

DIDERMAL

DIPROGENTA krema

BELOGENT

BETHAGEN

DIDERMAL

BETHASAL

BELOSALIC

BELOSALIC

BELOSALIC

Berlin-Chemie
Pliva d.o.o

UTROGESTAN

DUPHASTON

CLOMIFENE REMEDICA

FLOSIN

BAZETHAM

progesteron

didrogesteron

klomifen

tamsulozin
tamsulozin

583 G03DA04

584 G03DB01

585 G03GB02

586 G04CA02

Besnis Manuf.

Remedica

Mylan

15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
30 g
30 g
100 ml
50 ml

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

9,90

18,70

4,25

4,25

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

Rp

10 vaginaleta

10 vaginaleta

4,20

4,20
Rp/ spec Vaginalna infekcija.

20 tableta

50 mg

10 mg

100 mg

10 tableta

30 tableta

30 kapsula

G03 - SPOLNI HORMONI

0,2 mg

3,85

15,90 Rp/ spec

12,25

3,80 Rp/ spec

G02 - OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI

500 mg

500 mg

tab.sa prod.osl

kapsule

0,4 mg

0,4 mg

21

30 tab.sa.prod.osl

30 kapsula

8,40
8,40

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

G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM

tablete

film tablete

kapsula

tablete

vaginalete

vaginalete

G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI

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

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ginekologa.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ginekologa.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ginekologa.
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587 G04CA02

ERGOMETRIN Lek

ergometrin

582 G02AB03

Galenika

ORVAGIL

metronidazol

581 G01AF01

Belupo

MEDAZOL

Lek

losion

losion

mast

mast

krema

krema

krema

krema

mast

mast

G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI

MSD

DIPROGENTA mast

metronidazol

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

580 G01AF01

579 D07XC01

578 D07XC01

577 D07XC01

576 D07XC01

575 D07CC01

574 D07CC01

573 D07CC01

572 D07CC01

571 D07CC01

570 D07CC01
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Astellas
Astellas
Krka d.d.
Krka d.d.
Nobel
Hemofarm d.o.o
Alkaloid AD
Lek
Krka d.d.
Zada Pharm.

OMNIC 0,4 mg

OMNIC OCAS 0,4 mg

TANYZ

TANYZ ERAS

TAMIDRA

APERTO

TAMLOS

MIKTAN

DUTRYS

TAZIN

FINPROS

EPROSTA

PROSCAR

MOSTRAFIN

FINASTERID HEMOFARM

AVODART

DUTAPROST

DUSTER

VERION

DATUST

DEXAMETHASON Krka

DEXASON

NIZON

EUTHYROX

LETROX 50

TIVORAL

EUTHYROX

LETROX 100

finasterid

finasterid

finasterid

finasterid

finasterid

dutasterid

dutasterid

dutasterid

dutasterid

dutasterid

deksametazon

deksametazon

prednizon

levotiroksin

levotiroksin

levotiroksin

levotiroksin

levotiroksin

599 G04CB01

600 G04CB01

601 G04CB01

602 G04CB01

603 G04CB01

604 G04CB02

605 G04CB02

606 G04CB02

607 G04CB02

608 G04CB02

609 H02AB02

610 H02AB02

611 H02AB07

612 H03AA01

613 H03AA01

614 H03AA01

615 H03AA01

616 H03AA01

598 G04CA02

597 G04CA02

596 G04CA02

595 G04CA02

594 G04CA02

593 G04CA02

592 G04CA02

591 G04CA02

590 G04CA02

meke kapsule

meke kapsule

meke kapsule

meke kapsule

meke kapsule

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

tbl. sa prod. djel

kapsule

tab.sa prod.osl

kapsule

kapsule

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

30 tab.sa.prod.osl

30 kapsula

30 kapsula

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

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

16,50

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

16,50

16,50

10,50

9,80

9,80

8,40
8,40
8,40
8,40
8,40 Rp/ spec
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40

Berlin-Chemie

Merck

Galenika

5 mg

0,5 mg

0,5 mg

10 tableta

50 tableta

10 tableta

1,10

5,40

1,10
Rp

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

100 mcg

100 mcg

100 mcg

50 mcg

50 mcg

22

100 tableta

100 tableta

50 tableta

100 tableta

100 tableta

5,00

5,00

2,50

4,60

4,60

Rp

H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE

tablete

tablete

tablete

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

1,5 i volumen prostate > 40 cm3).

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

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

Merck

Bosnalijek d.d.

Galenika

Krka d.d.

H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI SPOLNE HORMONE

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Alvogen

GSK

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

MSD

Amsal

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

TAMOSIN

tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin

589 G04CA02

588 G04CA02
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Bosnalijek d.d.
Alkaloid AD

FAVISTAN

THYROZOL

DOKSICIKLIN

DOVICIN

DOXYCYCLINE

AMOKSICILIN

ALMACIN

SINACILIN

AMOKSICILIN

AMOXIBOS

ALMACIN

AMOKSICILIN REMEDICA

PANKLAV

PANKLAV forte

AMOKLAVIN-BID 400/57 mg
Deva A.S.
FORTE

PANKLAV 2X

XICLAV 2X

KLAVOCIN BID

tiamazol

tiamazol

doksiciklin

doksiciklin

doksiciklin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin,
klavulanska kis

amoksicilin,
klavulanska kis

amoksicilin,
klavulanska kis

amoksicilin,
klavulanska kis

amoksicilin,
klavulanska kis

amoksicilin,
klavulanska kis

619 H03BB02

620 H03BB02

621 J01AA02

622 J01AA02

623 J01AA02

624 J01CA04

625 J01CA04

626 J01CA04

627 J01CA04

628 J01CA04

629 J01CA04

630 J01CA04

631 J01CR02

632 J01CR02

633 J01CR02

634 J01CR02

635 J01CR02

636 J01CR02

Pliva d.o.o

20 mg

20 mg

10 mg

50 mg

50 tableta

20 tableta

30 tableta

20 tableta

7,60

3,05

4,30

3,15

Rp

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

kapsule

kapsule

kapsule

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

250 + 62,5
mg/5 ml

125 + 31,25
mg/5 ml

500 mg

500 mg

500 mg

23

70 ml

70 ml

70 ml

70 ml

100 ml

100 ml

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju
500 mg

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju

kapsule

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju

10 tableta

5 kapsula

5 kapsula

100 mg

100 mg

100 mg

film tablete

kapsula

kapsule

6,75

6,75

6,75

6,75

11,95

6,65

2,20

2,20

2,20

2,20

2,75

2,75

2,75

1,85

0,95

0,95

Rp

Rp

Rp

Rp

J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

J - ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

tablete

tablete

tablete

tablete

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

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

Hemofarm d.o.o

Hemofarm d.o.o

Hemofarm d.o.o

Remedica

Hemofarm d.o.o

Galenika

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Remedica

Galenika

Hemofarm d.o.o

Merck

Bosnalijek d.d.

JGL

ATHYRAZOL

tiamazol

618 H03BB02

Alkaloid AD

PTU

propiltiouracil

617 H03BA02
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655 J01CR02

Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o
Farmal d.d.
PharmaS d.o.o.
GSK
Hemofarm d.o.o

PANKLAV 2X

KLAVOCIN BID

KLAVAX BID 1 g

KlavoPhar

AUGMENTIN

PANKLAV 2X
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

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

prašak za oralnu
suspenziju

70 ml

70 ml

70 ml

24

875 + 125 mg 14 tableta

875 + 125 mg 14 tableta

875 + 125 mg 14 tableta

875 + 125 mg 14 tableta

875 + 125 mg 14 tableta

875 + 125 mg 10 tableta

875 + 125 mg 10 tableta

875 + 125 mg 10 tableta

875 + 125 mg 10 tableta

875 + 125 mg 10 tableta

500 + 125 mg 20 tableta

500 + 125 mg 15 tableta

500 + 125 mg 15 tableta

500 + 125 mg 15 tableta

500 + 125 mg 15 tableta

500 + 125 mg 10 film tableta

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

400 + 57
mg/5 ml

12,75

12,75

12,75

12,75

12,75

9,90

9,90

9,90

9,90

9,90

17,80

13,35

13,35

13,35

13,35

8,90

6,75

6,75

6,75

Rp

Rp
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654 J01CR02

653 J01CR02

652 J01CR02

651 J01CR02

650 J01CR02

649 J01CR02

648 J01CR02

647 J01CR02

Hemofarm d.o.o

DUOCLAV

PANKLAV

amoksicilin,
klavulanska kis

645 J01CR02

Bosnalijek d.d.

Lek

DUOCLAV

amoksicilin,
klavulanska kis

644 J01CR02

Lek

XICLAV 2X

XICLAV

amoksicilin,
klavulanska kis

643 J01CR02

Bilim

Bilim

KLAMOKS

amoksicilin,
klavulanska kis

642 J01CR02

Hemofarm d.o.o

KLAMOKS BID

PANKLAV

amoksicilin,
klavulanska kis

641 J01CR02

Lek

Deva A.S.

XICLAV 3X

amoksicilin,
klavulanska kis

640 J01CR02

GSK

Bosnalijek d.d.

Farmal d.d.

AMOKLAVIN-BID

AUGMENTIN

amoksicilin,
klavulanska kis

639 J01CR02

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

DUOCLAV

amoksicilin,
klavulanska kis

638 J01CR02

646 J01CR02

KLAVAX BID 400/57 mg

amoksicilin,
klavulanska kis

637 J01CR02

Rp

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

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.

PALITREX

CEPHABOS

CEFALEKSIN

CEFALEXIN

CEFALEXIN REMEDICA

KLACID SR

ERACID

LEKOKLAR

KLACID

FROMILID

ERACID

KLARITROMICIN

ZYMBAKTAR

MONOCLAR

FROMILID UNO

HEMOMYCIN

cefaleksin

cefaleksin

sulfametoksazol,
ESBESUL
trimetoprim

FROMILID

cefaleksin

sulfametoksazol,
ESBESUL
trimetoprim

ERITROMICIN HF

cefaleksin

sulfametoksazol,
DEPRIM
trimetoprim

ERITROMICIN Farmavita

cefaleksin

eritromicin

eritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

azitromicin

658 J01DB01

659 J01DB01

660 J01DB01

661 J01DB01

662 J01DB01

663 J01EE01

664 J01EE01

665 J01EE01

666 J01FA01

667 J01FA01

668 J01FA09

669 J01FA09

670 J01FA09

671 J01FA09

672 J01FA09

673 J01FA09

674 J01FA09

675 J01FA09

676 J01FA09

677 J01FA09

678 J01FA09

679 J01FA10
Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

25

100 mg/5 ml 20 ml

prašak za oralnu
suspenziju

7 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

7 tableta

14 tableta

20 tableta

16 kapsula

100 ml

20 tableta

20 tableta

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

500 mg

250 mg

500 mg

250 mg

(200 + 40)
mg/5 ml

(400 + 80)
mg

(400 + 80)
mg

500 mg

500 mg

500 mg

retard tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

kapsule

prašak za oralnu
suspenziju

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

16 kapsula

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju
500 mg

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju

kapsule

250 mg/5 ml 100 ml

prašak za oralnu
suspenziju

4,40

7,40

13,55

13,55

13,55

13,55

13,55

13,55

13,55

7,35

7,40

7,35

8,15

4,10

3,15

2,20

2,20

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1. RTG potvrđena
pneumonija
2. Eradikacija Helicobacter
pylori infekcije

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

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

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

Hemofarm d.o.o

Replek Farm

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Mylan

Lek

Farmavita d.o.o.

Mylan

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Remedica

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Galenika

Alkaloid AD

CEFALEXIN

cefaleksin

657 J01DB01

Hemofarm d.o.o

CEFALEKSIN

cefaleksin

656 J01DB01
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Zada Pharm.
PharmaS d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.
Nobel
Krka d.d.
Pliva d.o.o
Hemofarm d.o.o
Deva A.S.
Replek Farm
Alkaloid AD
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

HEMOMYCIN

SUMAMED 1200

HEMOMYCIN

AZID

AZITROMICIN

AZOMEX

AZOMICIN

AZAX

AZIBIOT

SUMAMED

HEMOMYCIN

AZITRO

AZIMED

CITERAL

CIPRINOL

CIPROZAD

CIFLOX

Ciprofloxacin

CITERAL

MAROCEN

CIPROFLOKSACIN

CIPROMED

CIPROL

CIPROBAY 500

CIPRINOL

CIPROZAD

CIFLOX

CIFLOXINAL
CIPROFLOXACIN
REMEDICA
SIPROBEL

azitromicin

azitromicin

azitromicin

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

683 J01FA10

684 J01FA10

685 J01FA10

686 J01FA10

CIPROZAD

Ciprofloxacin Biofarma

ciprofloksacin

ciprofloksacin

ciprofloksacin

ciprofloksacin

712 J01MA02

713 J01MA02

714 J01MA02
Biofarma

Zada Pharm.

Nobel

Remedica

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

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

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

26

14 tableta

14 tableta

14 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

14 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

200 mg/5 ml 30 ml

200 mg/5 ml 30 ml

200 mg/5 ml 20 ml

200 mg/5 ml 15 ml

200 mg/5 ml 15 ml

100 mg/5 ml 20 ml

9,85

9,85

9,85

7,00

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

10,65

10,65

7,05

6,05

6,05

4,40

Rp

Rp

Rp

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

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

Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim
aktom gutanja što je potrebno naznačiti na
poleđini recepta.
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711 J01MA02

710 J01MA02

709 J01MA02

708 J01MA02

707 J01MA02

706 J01MA02

705 J01MA02

704 J01MA02

703 J01MA02

702 J01MA02

701 J01MA02

700 J01MA02

699 J01MA02

698 J01MA02

697 J01MA02

696 J01MA02

695 J01FA10

694 J01FA10

693 J01FA10

692 J01FA10

691 J01FA10

690 J01FA10

689 J01FA10

688 J01FA10

687 J01FA10

AZOMEX

azitromicin

682 J01FA10

Pliva d.o.o

SUMAMED FORTE

azitromicin

681 J01FA10

Pliva d.o.o

SUMAMED

azitromicin

680 J01FA10
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Ciprofloxacin Biofarma

NOFLOX

NOLICIN

NORFLOXACIN Replek

MEDAZOL

MEDAZOL

ORVAGIL

METROZOL

FLUCONAL

DIFLUCAN

FUNZOL

FLUCON

FUNZOL

DIFLUCAN

FLUCON

FUNZOL

DIFLUCAN

FLUCONAL

HERNOVIR

HERNOVIR

HERPLEX

ciprofloksacin

norfloksacin

norfloksacin

norfloksacin

metronidazol

metronidazol

metronidazol

metronidazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

flukonazol

aciklovir

aciklovir

aciklovir

715 J01MA02

716 J01MA06

717 J01MA06

718 J01MA06

719 J01XD01

720 J01XD01

721 J01XD01

722 J01XD01

723 J02AC01

724 J02AC01

725 J02AC01

726 J02AC01

727 J02AC01

728 J02AC01

729 J02AC01

730 J02AC01

731 J02AC01

732 J02AC01

733 J05AB01

734 J05AB01

735 J05AB01

Farmavita d.o.o.

Nobel

Nobel

Hemofarm d.o.o

PFIZER

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

PFIZER

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

PFIZER

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Galenika

Belupo

Belupo

Replek Farm

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

Biofarma

400 mg

400 mg

250 mg

400 mg

400 mg

400 mg

750 mg

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

14 tableta

6,75

6,75

4,25

9,80

9,80

9,80

20,85

Rp

Rp

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

5,80

5,80

5,80

5,80

24,55

24,55

9,35

9,35

9,35

9,35

Rp

Liječenje kandidoza i
dermatomikoza.

Liječenje urinarnih
infekcija uz antibiogram.

400 mg

400 mg

200 mg

35 tableta

25 tableta

25 tableta

31,10

22,20

14,45

Rp

27

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

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

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

Uz predočeni mikrobiološki nalaz.

urologa.
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L04 - IMUNOSUPRESIVI

L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

tablete

tablete

tablete

J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

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

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

trakta
4. Hronične rane.
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ARAVA

SANDIMMUN NEORAL

IMURAN

IMUPRIN

ATIOPRIN

RAPTEN - K

DIFEN

NAKLOFEN

RAPTEN

DIKLOFEN

DICLAC retard 100

DIFEN

RAPTEN forte

NAKLOFEN SR

DIKLOFEN

VOLTAREN

RANTUDIL forte

OXIMAL

MELOX

DEVOXICAM

MELOKSIKAM PharmaS

OXIMAL

MELOX

MELCAM

leflunomid

ciklosporin

azatioprin

azatioprin

azatioprin

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

acemetacin

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

736 L04AA13

737 L04AD01

738 L04AX01

739 L04AX01

740 L04AX01

741 M01AB05

742 M01AB05

743 M01AB05

744 M01AB05

745 M01AB05

746 M01AB05

747 M01AB05

748 M01AB05

749 M01AB05

750 M01AB05

751 M01AB05

752 M01AB11

753 M01AC06

754 M01AC06

755 M01AC06

756 M01AC06

757 M01AC06

758 M01AC06

759 M01AC06
Zada Pharm.

Nobel

Farmavita d.o.o.

50 mg

50 mg

50 mg

25 mg

20 mg

100 tableta

100 tableta

100 tableta

50 kapsula

30 tableta

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

1. Za pacijente nakon
transplantacije organa.
2. Za pacijente sa
34,55
Rp/ spec autoimunim bolestima,
uključujući Chronovu
34,55
bolest, ulcerozni kolitis i
34,55
sarkoidozu.
62,00

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

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

60 mg

12,5 mg

čepići
kapsule

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

film tablete

film tablete R

film tablete R

film tablete R

film tablete R

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

28

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

20 kapsula

10 čepića

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

8,15

8,15

8,15

5,45

2,70

2,70

2,70

7,00

7,25

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

1,40

1,40

1,40

1,40

0,70

Rp/ Spec

Rp

Rp

M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI

M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM

film tablete

film tablete

film tablete

meke kapsule

film tablete
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PharmaS d.o.o.

Deva A.S.

Nobel

Farmavita d.o.o.

Mylan

Novartis

Galenika

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Lek

Galenika

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

Aqvida

Remedica

Excella

Novartis

Sanofi-aventis

Aktivni reumatoidni
artritis, aktivni psorijazni
artritis kod bolesnika koji
84,55 Rp/ spec ne reagiraju na
monoterapiju
metotreksatom i
sulfasalazinom.
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DEVOXICAM

MELOX fort

OXIMAL

MELOKSIKAM PharmaS

MELOX fort

MELCAM

OXIMAL

DALSY

IBUPROFEN

IBUPROFEN Replek

BLOKMAX

IBUPROFEN ALKALOID

DAFEN

IBUPROFEN

IBUPROFEN FARMAVITA

IBUPROFEN Replek Farm

IBUPROFEN REMEDICA

IBUPROFEN Farmal

IBUPROFEN

DAFEN

BRUFEN

KETOBOS

KETONAL

KETONAL

KNAVON

ALOPURINOL 100 mg

ALOPURINOL 200 mg

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

meloksikam

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ketoprofen

ketoprofen

ketoprofen

ketoprofen

alopurinol

alopurinol

760 M01AC06

761 M01AC06

762 M01AC06

763 M01AC06

764 M01AC06

765 M01AC06

766 M01AC06

767 M01AE01

768 M01AE01

769 M01AE01

770 M01AE01

771 M01AE01

772 M01AE01

773 M01AE01

774 M01AE01

775 M01AE01

776 M01AE01

777 M01AE01

778 M01AE01

779 M01AE01

780 M01AE01

781 M01AE03

782 M01AE03

783 M01AE03

784 M01AE03

785 M04AA01

786 M04AA01

tablete

tablete

čepići

čepići

kapsule

kapsule

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

600 mg

600 mg

600 mg

600 mg

600 mg

400 mg

400 mg

400 mg

400 mg

400 mg

100 mg/5ml

100 mg/5ml

100 mg/5ml

100 mg/5ml

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

12 supozitorija

12 supozitorija

25 kapsula

20 kapsula

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

3,45

3,45

3,20

2,55

4,50

4,50

4,50

4,50

3,00

2,20

2,20

2,20

2,20

1,45

3,20

3,20

3,20

3,20

9,10

9,10

9,10

6,05

3,00

3,00

3,00

200 mg

100 mg

29

60 tableta

100 tableta

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

Rp

Rp

Rp

Rp/ Spec

M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA

oralna otopina

oralna otopina

oralna otopina

oralna otopina

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

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

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

Farmavita d.o.o.

Belupo

Lek

Lek

Bosnalijek d.d.

Mylan

Zada Pharm.

Farmavita d.o.o.

Farmal d.d.

Remedica

Replek Farm

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Replek Farm

Hemofarm d.o.o

Mylan

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Nobel

PharmaS d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Nobel

Deva A.S.
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TRAMADOL ALKALOID

BOLDOL

ZARACET

DORETA

ZALDIAR

DORETA

DOTRAX

tramadol

tramadol

tramadol

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

801 N02AX02

802 N02AX02

803 N02AX52

804 N02AX52

805 N02AX52

806 N02AX52

807 N02AX52

Amsal

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

1 tableta

1 tableta

1 tableta

1 tableta

1 tableta

4 tablete

4 tablete

4 tablete

4 tablete

4 tablete

16,80

16,80

16,80 Rp/ spec

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80 Rp/ spec

16,80

16,80

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

oralna otopina

oralna otopina

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

100 mg/ml

100 mg/ml

30

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

10 ml

10 ml

N02 - ANALGETICI

5,10

5,10

5,10

2,55

2,55

3,60

3,60

3,60

3,60

4,00

4,00

Rp/ spec

Rp/ spec

N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Simptomatsko liječenje
umjerene do jake boli

Liječenje umjerene do jake
boli

1. Osteoporoza.
2. Hiperparatireoidizam.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ljekara specijaliste.

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

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

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Krka d.d.

TRAMADOL

tramadol

800 N02AX02

ROCHE

BONVIVA

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

BONNEDRA

TRAMADOL

Alvogen

ALVODRONIC

799 N02AX02

PharmaS d.o.o.

IBANDRONAT

Krka d.d.

Lek

IBANDRONAT Lek

TRAMADOL KRKA

Hemofarm d.o.o

POROXIFEN

tramadol

MSD

FOSAMAX T

798 N02AX02

Pliva d.o.o

ALENDOR 70

Hemofarm d.o.o.

Farmavita d.o.o.

DRONAT

TRAMADOL Stada

Bosnalijek d.d.

PROMASS

tramadol

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

797 N02AX02

796 M05BA06

795 M05BA06

794 M05BA06

793 M05BA06

792 M05BA06

791 M05BA04

790 M05BA04

789 M05BA04

788 M05BA04

787 M05BA04

M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU
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Novartis
Remedica

DOTRAX

ZALDIAR

TRAMADOX

DORETA

DORETA

ZARACET

NOMIGREN

PHENOBARBITON

KARBAPIN

TEGRETOL

CARBAMAZEPINE
REMEDICA

TEGRETOL CR

TRILEPTAL

EXMAL

TRILEPTAL

EXMAL

TRILEPTAL

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

tramadol,
paracetamol

ergotamin
kombinacija

fenobarbiton

karbamazepin

karbamazepin

karbamazepin

karbamazepin

okskarbazepin

okskarbazepin

okskarbazepin

okskarbazepin

okskarbazepin

valproinska kis.,
DEPAKINE CHRONO 300
natrijum valproat

810 N02AX52

811 N02AX52

812 N02AX52

813 N02AX52

814 N02AX52

815 N02AX52

816 N02CA52

817 N03AA02

818 N03AF01

819 N03AF01

820 N03AF01

821 N03AF01

822 N03AF02

823 N03AF02

824 N03AF02

825 N03AF02

826 N03AF02

827 N03AG01
Sanofi-aventis

tablete

sirup

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete prod.osl

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

tablete

tablete

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

87 + 199,80
mg

60 mg/ml

600 mg

600 mg

300 mg

300 mg

400 mg

200 mg

200 mg

200 mg

100 mg

31

100 tableta

250 ml

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

30 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

30 tableta

N03 - ANTIEPILEPTICI

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

75 + 650 mg

75 + 650 mg

75 + 650 mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

37,5+325mg

Rp

Prekid i prevencija napada
migrene

Simptomatsko liječenje
umjerene do jake boli

15,20

26,35

32,15

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremećaj

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

32,15 Rp/ spec

19,30

19,30

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

5,85

6,40 Rp/ spec

14,00

14,00

14,00

9,35

7,70

7,70

7,70

7,70 Rp/ spec

7,70

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

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

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

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

Za indikaciju pod 1., 3. i 4. lijek se uključuje na
osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/
neuropedijatra/
specijaliste
odjeljenja
neuropedijatrije.
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Novartis

Bosnalijek d.d.

Novartis

Bosnalijek d.d.

Novartis

Novartis

Hemofarm d.o.o

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Krka d.d.

JGL

Hemofarm d.o.o

Amsal

Krka d.d.

DORETA

tramadol,
paracetamol

809 N02AX52

Farmavita d.o.o.

ZARACET

tramadol,
paracetamol

808 N02AX52

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
ljekara specijaliste.
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Sanofi-aventis
Sanofi-aventis
Lek

Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o.

GSK
Alkaloid AD

valproinska kis.,
DEPAKINE CHRONO 500
natrijum valproat

valproinska kis.,
DEPAKINE
natrijum valproat

LAMOTRIGIN Lek

LATRIGIL

LAMICTAL

LAMAL

DANOPTIN

ARVIND

ARVIND

LATRIGIL

LAMICTAL

LAMAL

DANOPTIN

LAMOTRIGIN Lek

DANOPTIN

LAMOTRIGIN Lek

LATRIGIL

LAMICTAL

LAMAL

ARVIND

TIRAMAT 25 mg

TIRAMAT 50 mg

TIRAMAT 100 mg

GABOTON

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

topiramat

topiramat

topiramat

gabapentin

829 N03AG01

830 N03AG01

831 N03AX09

832 N03AX09

833 N03AX09

834 N03AX09

835 N03AX09

836 N03AX09

837 N03AX09

838 N03AX09

839 N03AX09

840 N03AX09

841 N03AX09

842 N03AX09

843 N03AX09

844 N03AX09

845 N03AX09

846 N03AX09

847 N03AX09

848 N03AX09

849 N03AX11

850 N03AX11

851 N03AX11

852 N03AX12

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

sirup

tablete

tablete

100 mg

100 mg

50 mg

25 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

57,64 mg/
mL

32

20 kapsula

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

150 mL

145 + 333 mg 30 tableta

145 + 333 mg 30 tableta

Rp/ spec

Rp/ spec

1.Epilepsija.

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremećaj

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremećaj,
shizoafektivni poremećaj.

3,25

43,50

1. Epilepsija
2. Neuropatska bol kod
pacijenata sa karcinomom.
3. Bolne dijabetične
polineuropatije.
4. Postherpetična
neuropatska bol.
5. Bipolarni poremećaj
Rp/ spec 6. Panični poremećaj
7. Socijalna fobija.

poremećaj

25,95 Rp/ spec 2.Posttraumatski stresni

11,90

18,25

18,25

18,25

18,25

18,25

18,25

10,85

10,85

10,85

10,85

10,85

10,85

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

8,40

8,05

8,05

Za indikacije pod 1., 5., 6., 7. i 8. lijek se uvodi
u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/
psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste
odjeljenja neuropedijatrije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu
mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne
njege.
Za indikaciju pod 3. i 9. lijek se uvodi na
osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na
osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri

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

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o.

Lek

Pliva d.o.o

Lek

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

GSK

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

GSK

Hemofarm d.o.o.

Abdi Ibrahim

valproinska kis.,
NAVARIN XR
natrijum valproat

828 N03AG01

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

NIRVAX

KATENA

GABOTON

NIRVAX

GABOTON

LYVAM

LEVETIRACETAM Farmavita Farmavita d.o.o.

KEPPRA 250 mg

NOTMAL

LEVETIRACETAM LEK

EPINEXX

LEPTICA

LEVETIRACETAM LEK

LEVETIRACETAM Farmavita Farmavita d.o.o.

KEPPRA 500 mg

LYVAM

NOTMAL

KEPPRA 100 mg/ml

PAGAMAX

EPIRON

PREGABALIN LEK

LYRICA

PREGABIO

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

gabapentin

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

855 N03AX12

856 N03AX12

857 N03AX12

858 N03AX12

859 N03AX12

860 N03AX12

861 N03AX14

862 N03AX14

863 N03AX14

864 N03AX14

865 N03AX14

866 N03AX14

867 N03AX14

868 N03AX14

869 N03AX14

870 N03AX14

871 N03AX14

872 N03AX14

873 N03AX14

874 N03AX16

875 N03AX16

876 N03AX16

877 N03AX16

878 N03AX16

Krka d.d.

PFIZER

Lek

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

oralna otopina

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

100 mg/ml

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

400 mg

400 mg

300 mg

300 mg

300 mg

300 mg

100 mg

100 mg

33

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

300 ml

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

Rp/ spec Epilepsija

1. Adjuvantna terapija
parcijalnih konvuzija sa ili
bez sekundarne
20,30
generalizacije kod odraslih
20,30
bolesnika.
2.Generalizovani anksiozni
poremećaj kod odraslih
poslije nezadovoljavajućeg
Rp/ spec odgovora na dva prethodno
primijenjena antidepresiva.
3. Neuropatska bol kod
pacijenata sa karcinomom.
4. Bolne dijabetične
20,30

20,30

20,30

68,55

35,10

35,10

35,10

35,10

35,10

29,25

29,25

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

20,20

20,20

22,20

22,20

22,20

22,20

3,25

3,25

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

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

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

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

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

Nobel

UBC Pharm

Hemofarm d.o.o

Alkaloid AD

UBC Pharm

Lek

Ilko Ilac

Abdi Ibrahim

Lek

Hemofarm d.o.o

UBC Pharm

Alkaloid AD

Lek

Bosnalijek d.d.

Lek

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

PFIZER

PFIZER

NEURONTIN

gabapentin

854 N03AX12

Farmavita d.o.o.

KATENA

gabapentin

853 N03AX12

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

EPICA

PAGAMAX

EPIRON

PREGABALIN LEK

LYRICA

PREGABIO

GABINA

EPICA

PREGABIO

GABINA

BELEPTIC

BELEPTIC

BELEPTIC

BELEPTIC

AKINETON

BIPERIDEN

MENDILEX

MADOPAR

NAKOM

DAMAR

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

pregabalin

lakozamid

lakozamid

lakozamid

lakozamid

biperiden

biperiden

biperiden

levodopa,
benzerazid

levodopa,
karbidopa

levodopa,
karbidopa

879 N03AX16

880 N03AX16

881 N03AX16

882 N03AX16

883 N03AX16

884 N03AX16

885 N03AX16

886 N03AX16

887 N03AX16

888 N03AX16

889 N03AX16

890 N03AX18

891 N03AX18

892 N03AX18

893 N03AX18

894 N04AA02

895 N04AA02

896 N04AA02

897 N04BA02

898 N04BA02

899 N04BA02
tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

56 tableta

56 tableta

56 tableta

56 tableta

56 kapsula

56 kapsula

60 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

56 kapsula

60 kapsula

56 kapsula

50 tableta

50 tableta

50 tableta

34

250 + 25 mg 100 tableta

250 + 25 mg 100 tableta

100 + 25 mg 100 tableta

2 mg

2 mg

2 mg

43,25

43,25 Rp/ spec Parkinsonova bolest

23,40

4,35

4,35 Rp/ spec

4,35

150,65

37,30

51,10

51,10

32,20

30,10

30,10

30,10

30,10

30,10

30,10

21,70

20,30

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

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

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
neurologa.

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

Monoterapija i dodatna
terapija u liječenju
parcijalnih napada sa
76,00
sekundarnom
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
Rp/ spec generalizacijom ili bez nje neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili
kod odraslih, adolescenata i specijaliste odjeljenja neuropedijatrije
131,00
djece od navršenih 4
godine života s
epilepsijom.

N04 - ANTIPARKINSONICI

200 mg

150 mg

100 mg

50 mg

300 mg

300 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

75 mg

75 mg

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

Lek

ROCHE

Alkaloid AD

Replek Farm

Desma

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

PFIZER

Lek

Bosnalijek d.d.

Nobel

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

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

Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Krka d.d.

Lek
Krka d.d.
PharmaS d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Lek
PharmaS d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Lek
PharmaS d.o.o.

levomepromazin NOZINAN

PROMAZIN Farmavita

PRAZINE

PROMAZIN Farmavita

PRAZINE

MODITEN

METOTEN

MODITEN

HALDOL

HALOPERIDOL KRKA

LEPONEX

CLOZAPIN LEK

CLOZAPINE

LEPONEX

CLOZAPINE

CLOZAPIN LEK

KVELUX

KVENTIAX

KVETIAPIN

Q-PIN

KVENTIAX

KVELUX

KVETIAPIN

Q-PIN

KVELUX

KVETIAPIN

promazin

promazin

promazin

promazin

flufenazin
flufenazin
flufenazin

haloperidol

haloperidol

klozapin

klozapin

klozapin

klozapin

klozapin

klozapin

kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin

903 N05AA02

904 N05AA03

905 N05AA03

906 N05AA03

907 N05AA03

908 N05AB02

911 N05AD01

912 N05AD01

913 N05AH02

914 N05AH02

915 N05AH02

916 N05AH02

917 N05AH02

918 N05AH02

919 N05AH04

928 N05AH04

927 N05AH04

926 N05AH04

925 N05AH04

Lek

Remedica

Mylan

Remedica

Lek

Mylan

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

30 tableta

28 tableta

200 mg

200 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

100 mg

100 mg

100 mg

25 mg

25 mg

25 mg

2 mg

10 mg

5 mg

1 mg

1 mg

100 mg

100 mg

25 mg

25 mg

25 mg

100 mg

35

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

50 tableta

25 tableta

30 tableta

100 tableta

25 tableta

25 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

20 tableta

20 tableta

N05 - PSIHOLEPTICI

1 mg

1 mg

Rp/ spec

Rp/ spec

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

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
neuropsihijatra.

18,25
18,25
18,25
18,25 Rp/ spec
33,65
33,65
33,65
33,65
51,90
51,90

33,30

1. Poremećaji iz spektra
shizofrenije i drugi
psihotični poremećaji
neovisno o etiologiji
2. Bipolarni poremećaj.
3. Teška depresivna
epizoda sa psihotičnim
simptomima, stanja
agitacije i uznemirenosti.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS

Shizofrenija i drugi
psihotični poremećaji sa
11,10
nezadovoljavajućim
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
Rp/ spec
odgovorom na prethodno
psihijatra/NPS.
33,30
primijenjene antipsihotike.
33,30
11,10

11,10

7,60

11,55

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

26,15

26,15

8,00

8,00

4,00

8,85
Rp/ spec

Idiopatska Parkinsonova
bolest (PB) kao
monoterapija (bez
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
Rp/ spec levodope) ili kao dodatna
neurologa.
terapija (s levodopom) kod
bolesnika sa fluktuacijama
34,30
prilikom isteka doze.
32,00
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924 N05AH04

923 N05AH04

922 N05AH04

921 N05AH04

920 N05AH04

910 N05AB02

909 N05AB02

Sanofi-Aventis

levomepromazin NOZINAN

902 N05AA02

Nobel

PARLIN

rasagilin

901 N04BD02

Farmavita d.o.o.

AGILLAS

rasagilin

900 N04BD02
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Farmavita d.o.o.

Alkaloid AD
Zada Pharm.

Zada Pharm.
Biofarma

Q-PIN

EGLONYL

BOSNYL

SULPIRID FARMAVITA

EGLONYL FORTE

ANTARZA

RICUS

PROSPERA

RISSET

RISSAR

ANTARZA

TORENDO

ANTARZA

RICUS

RISSET

PROSPERA

RISSAR

TORENDO

ANTARZA

ANTARZA

RICUS

RISSAR

ANTARZA

RICUS

ABIZOL

ARYZALERA

TREFERO

sulpirid

sulpirid

sulpirid

sulpirid

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

931 N05AL01

932 N05AL01

933 N05AL01

934 N05AL01

935 N05AX08

936 N05AX08

937 N05AX08

938 N05AX08

939 N05AX08

940 N05AX08

941 N05AX08

942 N05AX08

943 N05AX08

944 N05AX08

945 N05AX08

946 N05AX08

947 N05AX08

948 N05AX08

949 N05AX08

950 N05AX08

951 N05AX08

952 N05AX08

953 N05AX08

954 N05AX12

955 N05AX12

956 N05AX12
Hemofarm d.o.o

Krka d.d.
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

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

tablete

tablete

10 mg

10 mg

10 mg

4 mg

3 mg

3 mg

3 mg

3 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

200 mg

50 mg

50 mg

50 mg

200 mg

200 mg

36

30 tableta

30 tableta

28 tableta

20 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

60 tableta

60 tableta

Rp

31,10

31,10

29,00

21,25

23,15

15,40

15,40

15,40

16,10

16,10

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

9,45

9,45

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

1. Shizofrenija i drugi
psihotični poremećaji
neovisno o etiologiji.
Rp/ spec 2. Bipolarni poremećaj

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

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

3,40

3,40

3,40

51,90
51,90

na

osnovu

FARMAKOEKONOMSKA
OPRAVDANOST PROPISIVANJA!

Lijek se uvodi
psihijatra/NPS.

mišljenja

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

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Nobel

Alkaloid AD

Biofarma

Zada Pharm.

Zada Pharm.

Krka d.d.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Biofarma

Zada Pharm.

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Farmavita d.o.o.

Biofarma

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Krka d.d.

KVENTIAX

kvetiapin
kvetiapin

930 N05AH04

929 N05AH04

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

Rp/ spec psihotični poremećaji
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Hemofarm d.o.o
Galenika

ARIPIPRAZOL LEK

ARIPRIZOL

LUMINEL

ABIZOL

ARYZALERA

TREFERO

ARIPIPRAZOL PLIVA

ARIPRIZOL

LUMINEL

ARYZALERA

ARIPRIZOL

BOSAURIN

DIAZEPAM

BENSEDIN

BOSAURIN

DIAZEPAM

DIAZEPAM ALKALOID

BENSEDIN

APAURIN

BOSAURIN

DIAZEPAM

BENSEDIN

TRAZEM

CERSON

AMYZOL

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

aripiprazol

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

diazepam

nitrazepam

nitrazepam

amitriptilin

959 N05AX12

960 N05AX12

961 N05AX12

962 N05AX12

963 N05AX12

964 N05AX12

965 N05AX12

966 N05AX12

967 N05AX12

968 N05AX12

969 N05AX12

970 N05BA01

971 N05BA01

972 N05BA01

973 N05BA01

974 N05BA01

975 N05BA01

976 N05BA01

977 N05BA01

978 N05BA01

979 N05BA01

980 N05BA01

981 N05CD02

982 N05CD02

983 N06AA09
Lek

film tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

oral.dispez.tab.

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

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

30 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

10 mg

37

100 tableta

N06 - PSIHOANALEPTICI

5 mg

5 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

5 mg

2 mg

2 mg

2 mg

30 mg

30 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

3,85

1,30

1,30

1,40

1,40

1,40

1,40

1,15

1,15

1,15

1,15

0,90

0,90

0,90

97,20

91,20

45,60

59,30

45,60

45,60

45,60

42,50

31,10

49,80

31,10

31,10

31,10

Rp/ spec

Rp

Rp

Poremećaji spavanja

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

osnovu

mišljenja

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

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

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

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

FARMAKOEKONOMSKA
OPRAVDANOST PROPISIVANJA!

na

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Galenika

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Galenika

Alkaloid AD

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Nobel

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Lek

Amsal

ARIPREXA

aripiprazol

958 N05AX12

Pliva d.o.o

ARIPIPRAZOL PLIVA

aripiprazol

957 N05AX12

Lijek se uvodi
psihijatra/NPS.
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Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o

FLUOXETIN FARMAVITA

FLUNISAN

FLUSETIN

PAROKSETIN ReplekPharm

PAROXAL

SEROXAT

PAROKSETIN PharmaS

DIPRESAN

DEPROZEL 20 mg

PAKSTON

PAKSTON

MISOL

ASENTRA

ZOLOFT

SIDATA

SERTAN

SERTRALIN Mylan

LUXETA 50 mg

LISETRA

ASENTRA

SETALOFT

ASENTRA

SERTAN

ASENTRA

CITAFORT

fluoksetin

fluoksetin

fluoksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

paroksetin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

sertralin

escitalopram

986 N06AB03

987 N06AB03

988 N06AB03

989 N06AB05

990 N06AB05

991 N06AB05

992 N06AB05

993 N06AB05

994 N06AB05

995 N06AB05

996 N06AB05

997 N06AB06

998 N06AB06

999 N06AB06

1000 N06AB06

1001 N06AB06

1002 N06AB06

1003 N06AB06

1004 N06AB06

1005 N06AB06

1006 N06AB06

1007 N06AB06

1008 N06AB06

1009 N06AB06

1010 N06AB10

Lek

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

kapsule

kapsule

film tablete

10 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

30 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

25 mg

38

28 tableta

30 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

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 kapsula

30 kapsula

30 tableta

Rp/ spec

Rp/ spec

Rp/ spec

8,50

15,10

14,10

14,10

14,10

7,35

7,35

Rp/ spec

7,35 Rp/ spec

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

6,85

15,05

7,35

7,35

7,35

7,35

7,35

7,35

7,35

6,80

10,15

10,15

10,15

2,00

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

FARMAKOEKONOMSKA
OPRAVDANOST PROPISIVANJA!

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

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

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

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

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

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Actavis

Krka d.d.

Zada Pharm.

Pliva d.o.o

Mylan

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

PFIZER

Krka d.d.

Nobel

Alkaloid AD

Alkaloid AD

PharmaS d.o.o.

GSK

Zada Pharm.

Replek Farm

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o

Farmavita d.o.o.

Alkaloid AD

FLUOXETIN ALKALOID

fluoksetin

985 N06AB03

Lek

AMYZOL

amitriptilin

984 N06AA09
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Nobel
Alkaloid AD
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Abdi Ibrahim
Lek
Nobel

Pliva d.o.o

FILEX

ELICEA

CITRALES

ESCITA

CITALEA

CITRAM

TREGONA D

YASNAL

DONECEPT

TREGONA D

YASNAL

DONECEPT

MEMANDO

MEXIA

YMANA

MEMANTIN PLIVA

MEMENTO

DEMAX

MEMANTIN LEK

MEXIA

HEPTANON

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

donepezil

donepezil

donepezil

donepezil

donepezil

donepezil

memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin

metadon

1014 N06AB10

1015 N06AB10

1016 N06AB10

1017 N06AB10

1018 N06AB10

1019 N06AB10

1020 N06DA02

1021 N06DA02

1022 N06DA02

1023 N06DA02

1024 N06DA02

1025 N06DA02

1026 N06DX01

1034 N07BC02

1033 N06DX01

1032 N06DX01

1031 N06DX01

1030 N06DX01

1029 N06DX01

1028 N06DX01

1027 N06DX01

Krka d.d.

ZEPIRA

escitalopram

1013 N06AB10

Pliva d.o.o

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Krka d.d.

Hemofarm d.o.o

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Amsal

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Pliva d.o.o

SERPENTIL

escitalopram

1012 N06AB10

Nobel

ESRAM

escitalopram

1011 N06AB10

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

5 mg

5 mg

5 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

50 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

Rp/ spec

24,85
24,85
24,85
26,65
Rp/ spec
26,65
26,65
26,65
44,45

28,50

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

1. Slaba do umjerena
demencija kod
Rp/ spec
Alzheimerove bolesti
28,50
2. Vaskularna demencija
28,50
22,85

22,85

22,85

8,80

9,10

9,10

8,75

9,10

9,10

9,10

8,50

8,50

5 mg

39

20 tableta

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

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

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

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

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

FARMAKOEKONOMSKA
OPRAVDANOST PROPISIVANJA!

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

tablete

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

ODT

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

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

SUBOXONE

BUPRENORFIN/
NALOKSON MYLAN

SUBOXONE

BUPRENORFIN/
NALOKSON MYLAN

BETASERC

BETASERC

URUTAL

VENTOLIN inhaler

SALRES

SEREVENT

metadon

buprenorfin,
nalokson

buprenorfin,
nalokson

buprenorfin,
nalokson

buprenorfin,
nalokson

betahistin

betahistin

betahistin

salbutamol

salbutamol

salmeterol

1035 N07BC02

1036 N07BC51

1037 N07BC51

1038 N07BC51

1039 N07BC51

1040 N07CA01

1041 N07CA01

1042 N07CA01

1043 R03AC02

1044 R03AC02

1045 R03AC12

GSK

Deva A.S.

GSK

24 mg

24 mg

24 mg

8 + 2 mg

8 + 2 mg

2 + 0,5 mg

2 + 0,5 mg

10 mg/ml

50 tableta

50 tableta

20 tableta

7 lingvaleta

7 lingvaleta

7 lingvaleta

7 lingvaleta

10 ml

Rp spec

Liječenje zavisnosti od
opijata

25 mcg/doza 120 doza

inhalaciona
suspenzija za
raspršivač

Rp

1.Bronhijalna astma samo
uz terapiju inhalacionim
kortikosteroidima.
Rp/ spec
37,60
2. HOPB kod odraslih za
C
umjereno teške, teške i
veoma teške (B, C i D
stadijum) oblike bolesti.

5,15

5,15

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

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

40

100 mcg/doza 200 doza

100 mcg/doza 200 doza

sprej

sprej

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.

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

5,60

26,60

26,60

7,50

7,50

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

tablete

tablete

tablete

lingvalete

lingvalete

lingvalete

lingvalete

oralne kapi

R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI

Farmavita d.o.o.

Mylan

Mylan

Mylan

Reckitt Ben.

Mylan

Reckitt Ben.

Alkaloid AD

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

SERETIDE inhaler

SERZYL

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

1049 R03AK06

1050 R03AK06

1051 R03AK06

GSK
Amsal
Abdi Ibrahim

SERETIDE Diskus

SPYRO

BREQUAL

AirFluSal Forspiro

SERETIDE Diskus

SPYRO

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

1061 R03AK06

1062 R03AK06

SERZYL

RESPIRO

Amsal

12 mcg/doza 120 doza

50 + 100 mcg 60 doza
50 + 100 mcg 60 doza

prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

inhalator

inhalator

41

50 + 250 mcg 60 doza

50 + 250 mcg 60 doza

50 + 250 mcg 60 doza

25 + 250 mcg 120 doza

25 + 250 mcg 120 doza

25 + 250 mcg 120 doza

50 + 100 mcg 60 doza

prašak za
inhaliranje

inhalator

25 + 50 mcg 120 doza

25 + 50 mcg 120 doza

25 + 125 mcg 120 doza

25 + 125 mcg 120 doza

25 + 125 mcg 120 doza

30 kapsula

inhalator

inhalator

inhalator

inhalator

inhalator

prašak za inhalaciju
150 mcg
kapsula

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

otopna za
inhaliranje pod
pritiskom

1.Bronhijalna astma.
47,80 Rp/ spec 2. HOPB kod odraslih za
C
teške i veoma teške (C i D
stadijum) oblike bolesti.

47,80

47,80

60,75

60,75

60,75

35,80

35,80

35,80

42,75

1. Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za
Rp/ spec
teške i veoma teške (C i D
42,75
C
stadijum) oblike bolesti.

50,20

50,20

50,20

stadijum) oblike bolesti.

Rp/ spec umjereno teške, teške i
47,70
C
veoma teške (B, C i D

HOPB kod odraslih za

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

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

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

Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.
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GSK

Lek

Mylan

Deva A.S.

GSK

Deva A.S.

RESPIRO

SERETIDE inhaler

GSK

Mylan

GSK

SERETIDE inhaler

1060 R03AK06

1059 R03AK06

1058 R03AK06

1057 R03AK06

1056 R03AK06

1055 R03AK06

1054 R03AK06

1053 R03AK06

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

Novartis

ONBREZ Breezhaler

indakaterol

1048 R03AC18

1052 R03AK06

Deva A.S.

formoterol
FOTEROL
fumarat dihidrat

1047 R03AC13

Deva A.S.

Chiesi Farm.

formoterol
ATIMOS
fumarat dihidrat

1046 R03AC13
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GSK

Novartis

SPYRO

BREQUAL

DUORESP SPIROMAX

DUORESP SPIROMAX

FOSTER 100 µg/6 µg

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

budesonid,
formoterol

budesonid,
formoterol

formoterol,
beklometazon

flutikazon
RELVAR ELLIPTA
furoat/vilanterol

flutikazon
RELVAR ELLIPTA
furoat/vilanterol

indakaterol/
glkopironium

1066 R03AK06

1067 R03AK06

1068 R03AK07

1069 R03AK07

1070 R03AK08

1071 R03AK10

1072 R03AK10

1073 R03AL04

ULTIBRO BREEZHALER

GSK

AirFluSal Forspiro

salmeterol,
flutikazon

1065 R03AK06

Chiesi Farm.

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Abdi Ibrahim

Amsal

Lek

GSK

SERETIDE Diskus

salmeterol,
flutikazon

1064 R03AK06

Abdi Ibrahim

BREQUAL

salmeterol,
flutikazon

1063 R03AK06

60 doza

120 doza

30 doza

1.Bronhijalna astma.

stadijum) oblike bolesti.

1.Bronhijalna astma.

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

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

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

HOPB kod odraslih, za

skupine)

Rp/ spec srednje teške, teške i
88,45
C
veoma teške (B, C i D

60,35

Lijek se uvodi po prepuruci pneumofiziologa,
nakon
prethodno
neuspješnog
tretmana
dugodjelujućim
beta
2
agonistom
ili
dugodjelujućim antiholinergikom.

Za indikaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju kod
bolesnika kod kojih astma nije kontrolisana
1.Bronhijalna astma.
inhalatornim kortikosteroidima
i
kratkoRp/ spec 2. HOPB kod odraslih za
djelujućim beta-2 agonistima.
C
teške i veoma teške (C i D
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
stadijum) oblike bolesti.
pneumofiziologa, specijaliste pedijatra sa odjela
71,15
dječije pulmologije.

stadijum) oblike bolesti.

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

62,00

62,60

61,20

61,20

61,20

61,20

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod
bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana
inhalatornim kortikosteroidima
i
kratkodjelujućim beta-2 agonistima.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa ili pedijatra na odjelu dječije
pulomologije.
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42

prašak za inhalaciju,
30 kapsula +
110+50 mcg
tvrde kapsule
inhalator

prašak za inhalaciju 184/22mcg

30 doza

6 + 100 mcg 180 doza

320+9
mcg/dozi

160+4,5
mcg/dozi

50 + 500 mcg 60 doza

50 + 500 mcg 60 doza

50 + 500 mcg 60 doza

50 + 500 mcg 60 doza

50 + 250 mcg 60 doza

prašak za inhalaciju 92/22 mcg

otopina pod
pritiskom

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

1.Bronhijalna astma.
Rp/ spec 2. HOPB kod odraslih za
C
teške i veoma teške (C i D
stadijum) oblike bolesti.
47,80
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SPIOLTO RESPIMAT

QVAR AUTOHALER

QVAR AUTOHALER

BUDELIN NOVOLIZER

FLIXOTIDE Inhaler

FLIXON

FLIXOTIDE Inhaler

FLIXON

FLIXOTIDE Inhaler

SPIRIVA RESPIMAT

SPIRIVA

BRALTUS

Bretaris Genuair

SEEBRI BREEZHALER

tiotropijum/
olodaterol

beklometazon

beklometazon

budezonid

flutikazon
propionat

flutikazon
propionat

flutikazon
propionat

flutikazon
propionat

flutikazon
propionat

tiotropium

tiotropium

tiotropium

aklidinijum
bromid

glikopironijum
bromid

1074 R03AL06

1075 R03BA01

1076 R03BA01

1077 R03BA02

1078 R03BA05

1079 R03BA05

1080 R03BA05

1081 R03BA05

1082 R03BA05

1083 R03BB04

1084 R03BB04

1085 R03BB04

1086 R03BB05

1087 R03BB06

Novartis

50 mcg/doza 200 doza
100 mcg/doza 200 doza

otopina za
inhaliranje
otopina za
inhaliranje

50 mcg/doza 120 doza

50 mcg/doza 120 doza

125 mcg/doza 60 doza

125 mcg/doza 120 doza

250 mcg/doza 60 doza

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

prašak za inhalaciju
10 mcg
u tvrdoj kapsuli

prašak za inhal,
tvrda kapsula

43

50mcg/ dozi 30+inhalator

322mcg/ dozi 60 doza

30 kapsula, sa
handinhaler
inhalatorom

prašak za inhalaciju
18 mcg
u tvrdoj kapsuli

prašak za inhal

30 kapsula, sa
handinhaler
inhalatorom

rastvor za inhalaciju 2,5 mcg/ doza 30 doza

200 mcg

pulv.inh.

200 doza

inhalator i 1
2,5 + 2,5 mcg uložak (30
doza)

otopina za
inhaliranje

Rp/ spec
Bronhijalna astma
C

55,10

65,40

49,10

teške stadije bolesti (B, C i
D)

na

osnovu

mišljenja

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

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

HOBP odraslih za

mišljenja

mišljenja
pedijatra

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pedijatra,
pneumofiziologa.

osnovu

Lijek se uvodi
pneumofiziologa.

Rp/ spec
Bronhijalna astma
C

na

Lijek se uvodi na osnovu
pneumofiziologa,
pedijatra
ili
pulmologa.

Rp/ spec
Bronhijalna astma.
C

1. Astma,
55,10 Rp/ spec 2. HOBP odraslih za
umjereno teške, teške i vrlo
C
teške stadije bolesti (B, C i
D)

57,45

28,75

26,65

13,35

15,40

15,40

37,10

32,75

10,15

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

Pliva d.o.o

Boehringer Ing

Boehringer Ing

GSK

Deva A.S.

GSK

Deva A.S.

GSK

Mylan

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Boehringer Ing

1.Bronhijalna astma
2.HOPB kod odraslih, za
Rp/ spec
86,65
srednje teške, teške i
C
veoma teške (B, C i D
skupine)
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ONTRIL

SPALMOTIL

ONTRIL

SPALMOTIL

TEOKAP SR

TEOKAP SR

ONCEAIR

ASTMASAN

MONLAST

SINGULAIR Junior

ONCEAIR

AVADIL

SINGULAIR mini

ASTMASAN

ASTMASAN

ONCEAIR

SINGULAIR

MONLAST

MONKASTA

ZESPIRA

AVADIL

PHOLCODIN

PHOLCODIN

salbutamol

salbutamol

salbutamol

salbutamol

teofilin

teofilin

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

montelukast

folkodin

folkodin

1089 R03CC02

1090 R03CC02

1091 R03CC02

1092 R03DA04

1093 R03DA04

1094 R03DC03

1095 R03DC03

1096 R03DC03

1097 R03DC03

1098 R03DC03

1099 R03DC03

1100 R03DC03

1101 R03DC03

1102 R03DC03

1103 R03DC03

1104 R03DC03

1105 R03DC03

1106 R03DC03

1107 R03DC03

1108 R03DC03

1109 R05DA08

1110 R05DA08

Alkaloid AD

300 mg

200 mg

2 mg/5 ml

2 mg/5 ml

2 mg

2 mg

kapsule

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

4 mg

4 mg

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

28 kesica

28 kesica

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

28 tableta

30 kapsula

30 kapsula

200 ml

200 ml

60 tableta

60 tableta

20,70

19,30

19,30

19,30

19,30

19,30

9,65

25,55

25,55

17,55

16,35

16,35

16,35

8,15

19,30

4,90

4,20

3,05

3,05

2,35

2,35

10 mg

4 mg/5 ml

44

20 kapsula

60 ml

4,10

3,15

Rp

Rp

Rp

Suhi neproduktivni kašalj
ili kašalj centralnog
porijekla

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

R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA
oralna otopina

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

granule

granule

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 5 mg

tablete za žvakanje 4 mg

kapsule

kapsule

sirup

sirup

tablete

tablete

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

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

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

Zada Pharm.

Bilim

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

MSD

Abdi Ibrahim

Lek

Lek

MSD

Zada Pharm.

Abdi Ibrahim

MSD

Farmavita d.o.o.

Lek

Abdi Ibrahim

Nobel

Nobel

Galenika

Bosnalijek d.d.

Galenika

Bosnalijek d.d.

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

1088 R03CC02

Rp/ spec C
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ALCON
ALCON
Alkaloid AD

LORATADIN REPLEK

TOBREX

TOBREX

ACIKLOVIR ALKALOID

loratadin

tobramicin
tobramicin
aciklovir

1114 R06AX13

1115 S01AA12

NEODEKSACIN

DEXAMETHASONNEOMYCIN

UNITIMOLOL 0,5 %

TIMADREN

TIMALEN

TIMALEN

TIMOLOL FARMAVITA

GLAUMOL

BETOPTIC S

COSOPT

SALDISK

SALDISK

deksametazon,
neomicin

deksametazon,
neomicin

timolol

timolol

timolol

timolol

timolol

timolol

betaksolol

timolol,
dorzolamid

salmeterol,
flutikazon

salmeterol,
flutikazon

1118 S01CA01

1119 S01CA01

1120 S01ED01

1121 S01ED01

1122 S01ED01

1123 S01ED01

1124 S01ED01

1125 S01ED01

1126 S01ED02

1127 S01ED51

1128 R03AK06

1129 R03AK06

1117 S01AD03

1116 S01AA12

PRESSING

loratadin

1113 R06AX13
5 mg/5 ml

5 mg/5 ml

5 mg/5 ml

120 ml

120 ml

120 ml

100 ml

4,70

4,70

4,70

3,90
Rp

3,15

5 ml
5 ml
5 ml

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

kapi za oči

5 mg + 20 mg
5 ml
/ ml

Rp

13,50 Rp/ spec

7,30

3,15

3,15

Rp

prašak za
inhaliranje

prašak za
inhaliranje

45

50 + 250 mcg 60 doza

50 + 100 mcg 60 doza

1. Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za
Rp/ spec
teške i veoma teške (C i D
47,80
C
stadijum) oblike bolesti.

35,80

R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

5 ml

3,15

0,25%(5mg/
5 ml
ml

2,5mg/ml

3,15

5 ml

0,5
%(5mg/ml)

6,30

kapi za oči

kapi za oči
10 ml

2,90

2,90

0,5
%(5mg/ml)

10 ml
10 ml

(1+3,5)
mg/ml
(1+3,5)
mg/ml

kapi za oči

kapi za oči

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

sirup

sirup

sirup

5 mg/5 ml

R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
sirup

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

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

Mokra

MSD

ALCON

Galenika

Farmavita d.o.o.

JGL

JGL

Hemofarm d.o.o

Unimed Pharma

Galenika

Hemofarm d.o.o

Replek Farm

Hemofarm d.o.o

Lek

FLONIDAN

loratadin

1112 R06AX13

Bosnalijek d.d.

LOSTOP

loratadin

1111 R06AX13
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SALDISK

GLYPVILO

CORRIGO

RELIKA

RELIKA

RELIKA

TENPRIL DUO

RAMIPRIL H

TENPRIL DUO

TAMSAL

LESTEDON

KLAVAMOX

KLAVAMOX

KLAVAMOX

salmeterol,
flutikazon

vildagliptin

nebivolol

perindopril

perindopril

perindopril

ramipril,HCT

ramipril,HCT

ramipril,HCT

tamsulozin

dutasterid

amoksicilin,
klavulanska kis

amoksicilin,
klavulanska kis

amoksicilin,
klavulanska kis

1130 R03AK06

1131 A10BH02

1132 C07AB12

1133 C09AA04

1134 C09AA04

1135 C09AA04

1136 C09BA05

1137 C09BA05

1138 C09BA05

1139 G04CA02

1140 G04CB02

1141 J01CR02

1142 J01CR02

1143 J01CR02

50 + 500 mcg 60 doza

61,20

50 mg

30 tableta

21,05 Rp/ spec Kao za lijekove od 158-166

5 mg

30 tableta

7,70 Rp/ spec

5 +25 mg

5 +25 mg

2,5+12,5mg

8 mg

4 mg

2 mg

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

8,05

7,50

5,25

6,65

5,60

1,75

Rp

Rp

0,5 mg

0,4 mg

30 kapsula

30 tab.sa.prod.osl

Kao za lijekove od 604-608

16,50 Rp/ spec Kao za lijekove od 604-608

film tablete

film tablete

prašak za oralnu
suspenziju
70 ml

46

875 + 125 mg 14 tableta

500 + 125 mg 15 tableta

400 + 57
mg/5 ml

12,75

13,35

6,75

Rp

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

Kao za lijekove od 586-598

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
interniste.

Kao za lijekove od 158-166

8,40 Rp/ spec Kao za lijekove od 586-598

J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

kapsule

cps.sa prod.osl

G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

tablete

C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA

tablete

A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI

prašak za
inhaliranje

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

Amsal

Amsal

Alkaloid AD

Amsal

Bosnalijek d.d.

Farmal

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Alkaloid AD

ZADA Pharm.

Krka d.d.

Mokra

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

KVEPIN

KVEPIN

BULNEXO

BULNEXO

kvetiapin

kvetiapin

kvetiapin

buprenorfin,
nalokson

buprenorfin,
nalokson

1145 N05AH04

1146 N05AH04

1147 N05AH04

1148 N07BC51

1149 N07BC51

Alkaloid AD

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Amsal

30 tableta

200 mg

100 mg

25 mg

60 tableta

60 tableta

60 tableta

N05 - PSIHOLEPTICI

20 mg

51,90

33,65 Rp/ spec Kao za lijekove od 919-930

18,25

lingvalete

lingvalete

8 + 2 mg

2 + 0,5 mg

7 lingvaleta

7 lingvaleta

26,60

7,50
Rp spec

Liječenje zavisnosti od
opijata

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

tablete

tablete

tablete

film tablete

Aktivni reumatoidni
artritis, aktivni psorijazni
artritis kod bolesnika koji
84,55 Rp/ spec ne reagiraju na
monoterapiju
metotreksatom i
sulfasalazinom.

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.

Kao za lijekove od 919-930

Lijek se uvodi sam ili kao dodatna terapija samo
uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili
specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju.
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Osigurana lica koji imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, te preporuku specijaliste sa klinike za onkološke bolesti, ili klinike za hematologiju, ili odjeljenja za onkologiju i hematologiju klinike
za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene.

LARTEXA

leflunomid

1144 L04AA13

L04 - IMUNOSUPRESIVI
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2

Šifra ATC

3

Nezaštićeno (generičko)
ime - INN
4

Zaštićeno ime

A11CC04

B01AF01

B01AF02

B01AF02

3

4

5

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

8

9

10

11

12

13

7

6

5

8

Pakovanje

ELIQUIS

XARELTO

XARELTO
PFIZER

BAYER PHARMA

BAYER PHARMA

20 mg
2,5 mg

film tablete

15 mg

film tablete

film tablete
60 tableta

28 tableta

28 tableta

10

Režim
propisivanja

118,90

101,00

Rp/spec D

36,25 Rp/ spec

101,00

9

Cijena sa
PDV

25%

25%

25%

50%

11

Učešće ZZO TK

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

perindopril + amlodipin

NORPREXANIL

NORPREXANIL

AMLESSA

AMLESSA

NORPREXANIL

NORPREXANIL

AMLESSA

AMLESSA

Les lab. Servier

Les lab. Servier

Krka d.d.

Krka d.d.

Les lab. Servier

Les lab. Servier

Krka d.d.

Krka d.d.

MINIRIN

0,1 mg/ml

50 doza

63,05 Rp E

100%

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

100%

Rp E

sprej

FERRING
INTERNATIONAL

74,40 Rp E

dezmopresin

30 tableta

H01BA02

0,2 mg

15

tablete

25%

H01BA02

FERRING
INTERNATIONAL

19,65

25%

25%

25%

25%

14

MINIRIN

30 tableta

Rp/spec

25%

25%

25%
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dezmopresin

10 mg, 10mg

tablete

18,95

12,60
30 tableta

30 tableta
10 mg, 5 mg

12,25

30 tableta

15,40

8 mg, 10 mg

30 tableta

14,70

9,10

30 tableta
30 tableta

9,10

30 tableta

8 mg, 5 mg

5 mg, 10 mg

5 mg, 5 mg

4 mg, 10 mg

4 mg, 5 mg

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

PFIZER
apiksaban
film tablete
5 mg
60 tableta
25%
ELIQUIS
118,90
Lijek se propisuje samo za sljedeće Indikacije:
1. prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije.
2. primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom.
3. prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena.
NAPOMENA: Lijek se propisuje samo na preporuku (specijalistički nalaz ili otpusnica sa klinike) interniste - subspecijaliste kardiologa, specijaliste neurologa, specijaliste vaskularnog hirurga,
specijaliste kardiohirurga, specijaliste ortopeda.

apiksaban

rivaroksaban

rivaroksaban

H - SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE

C09BB04

C09BB04

6

7

Rp/spec D

B01AF01

2

Jačina

Oblik

Proizvođač lijeka

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

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

1

A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM

1

Redni
broj

B LISTA LIJEKOVA
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J01DD08

J01DD08

J01DD08

J01DD08

J01DD08

17

18

19

20

21

PANCEF

NEOCEF

PANCEF

NEOCEF

PANCEF

PANCEF

ALKALOID AD

Laboratorios A

ALKALOID AD

Laboratorios A

ALKALOID AD

ALKALOID AD

100 mg/ 5 ml
400 mg

prašak za oralnu
suspenziju
tablete
tablete

400 mg

400 mg

100 mg/ 5 ml

prašak za oralnu
suspenziju

tablete

100 mg/ 5 ml

prašak za oralnu
suspenziju

10 tableta

8 tableta

5 tableta

120 ml

100 ml

60 ml

24,30

19,40

12,15

27,70

23,15

12,85

Rp/spec F

25%

25%

25%

50%

50%

50%

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

Rp/ spec G

2,10 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

pramipeksol

N04BC05

28

1,05 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

N04BC05

0,52 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

27

4 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

N04BC05

4 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

26

2 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

N04BC04

OPRYMEA

OPRYMEA

OPRYMEA

ROLPRINA SR

Krka d.d.

Krka d.d.

Krka d.d.

Krka d.d.

GSK

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

80,35

40,70

21,05

29,15 Rp/ spec G

29,15

15,70

15,70

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%
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pramipeksol

pramipeksol

ropinirol

REQUIP MOD UTAB

Krka d.d.

25

ropinirol

ROLPRINA SR

N04BC04

ropinirol

24

2 mg

tablete sa
produženim
oslobađanjem

N04BC04

GSK

23

ropinirol

N04BC04

22

REQUIP MOD UTAB

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

cefiksim

cefiksim

cefiksim

cefiksim

cefiksim

cefiksim

N04 - ANTIPARKINSONICI

Rp/ spec F

J01DD08

16

J - ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
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Rp/ spec H

100%

160 mg

17 mL

kodein fosfat

Lijek se izdaje samo po preporuci ovlaštenog specijaliste.

R05DA04

Rp/spec

CODEINI PHOSPHATIS
ALKALOID

S01EE01

S01EE01

S01EE01

S01EE01

S01EE01

34

35

36

37

38

latanoprost

latanoprost

latanoprost

latanoprost

latanoprost

latanoprost

LATANOX

LANOPROGAL

VISUS

UNILAT

XALAVISTA

XALATAN

B01AF01

B01AF01

41

42

rivaroksaban

IDAXE

RIVER

IDAXE

RIVER
Bosnalijek d.d.

Lek

Bosnalijek d.d.

Lek

50 mcg/ml
50 mcg/ml
50 mcg/ml
50 mcg/ml

kapi za oči
kapi za oči
kapi za oči
kapi za oči

15 mg
20 mg
20 mg

film tablete
film tablete
film tablete

15 mg

50 mcg/ml

kapi za oči

film tablete

50 mcg/ml

kapi za oči

30 mg

30 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

2,5 ml

2,5 ml

2,5 ml

2,5 ml

2,5 ml

2,5 ml

10 tableta

108,20

101,00

108,20

101,00
Rp/spec D

9,80 Rp/Spec

9,80 Rp/Spec

9,80 Rp/Spec

9,80 Rp/Spec

9,80 Rp/Spec

9,80 Rp/Spec

8,15 Rp/Spec

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

100%

50%

100%

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

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

rivaroksaban

rivaroksaban

rivaroksaban

JGL

Galenika

Hemofarm d.o.o

Unimed Pharma

LEK

Pfizer

tablete

29,40 Rp/ spec I

24,55
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Rp/spec D

B01AF01

B01AF01

39

40

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

S01EE01

33

ALKALOID AD

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

sprej za nos

Rp/ spec I

Mylan

7 tableta

azelastin/ flutikazon

DYMISTA

8 mg

R01AD58

S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE

32

31

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

subling.tablete

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

7,75

Rp/ spec H

ALKALOID AD

BUPRENORFIN
ALKALOID

7 tableta

buprenorfin

2 mg

N07BC01

subling.tablete

30

ALKALOID AD

BUPRENORFIN
ALKALOID

N07BC01

29

buprenorfin

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05. 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о допуни Програма распореда средстава са потрошачке јединице 11010002 – Капитални издаци за
кориснике буџетских средстава за 2021. годину
I
У тачки I Програма распореда средстава са потрошачке јединице 11010002 – Капитални издаци за кориснике
буџетских средстава за 2021. годину број: 02/11-10229/21 од 11.05.2021. године, иза редног броја 7. додаје се нови
редни број 8., који гласи:
Р/б
8.

Опис послова-назив опременамјена средстава

Корисник средстава

Износ средства
у КМ

Економски
код

Министарство финансија
Израда и уградња прилазне рампе
за инвалиде и држача за бицикло

8.1.

4.700,00

821200

УКУПНО
4.700,00
У реду „Нераспоређена средства“ износ ,,458.209,00” замјењује се износом ,,453.509,00”.
У реду „СВЕУКУПНО“ износ ,,1.041.791,00” замјењује се износом ,,1.046.491,00”.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЕКОНОМСКИ КОД
821100 - Набавка земљишта , шума и
вишегодишњих засада

РАСПОРЕЂЕНА

ПЛАН

СРЕДСТВА

НЕРАСПОРЕЂЕНА
СРЕДСТВА

0,00

0,00

0,00

821200 - Набавка грађевина

300.000,00

208.120,00

91.880,00

821300 - Набавка опреме

542.000,00

229.560,00

312.440,00

821500 - Набавка сталних средстава у
облику права

178.000,00

177.682,00

318,00

821600 - Реконструкција и инвестиционо
одржавање

480.000,00

431.129,00

48.871,00

1.500.000,00

1.046.491,00

453.509,00

УКУПНО

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-10995/21
Тузла, 25.05.2021. године

650

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05 и 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.06.2021. године, доноси
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ОДЛУКУ

о измјенама и допуни Програма манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2021. годину
I
У Програму манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2021. годину, број: 02/1-11-9327-1/21 од
04.05.2021. године, у тачки I, у табеларном прегледу, под редним бројем 7., у колони „Iзнос“, износ „15.000,00“
замјењује се износом „10.000.00“.
Мијења се табеларни преглед испод редног броја 7., како слиједи:
„

Остале манифестације

6145
6143
6141

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

6145
6143
6141

Субвенције приватним пред.
Тек.транс. непроф. орг.
Тек.транс.другим нив.власти
У КУ П Н О

7.000,00
21.000,00
10.000,00
38.000,00
17.500,00
49.500,00
5.000,00
72.000,00
110.000,00
„

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, важи за буџетску 2021. годину и објавиће се у ,,Службеним
новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-11421/21
Тузла, 01.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05 и 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 08.06.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Програма манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2021. годину
I
У Програму манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2021. годину, број: 02/1-11-9327-1/21 од
04.05.2021. године и број: 02/1-11-11421/21 од 01.06.2021. године, у тачки I, у табеларном прегледу, под редним
бројем „1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде“, у колонама „Назив манифестације“,
„Економски код“ и „Износ“ додају се нови редови, како гласи:
„
Међународни сајам пољопривреде и прехрамбене
Субвенције приватним
индустрије „Сајам шљиве“ у Градачцу
6145
12.000,00
предузећима и предузетницима
Организатор: ДОО „BOMS-expo” Грачаница
“Дани јабуке и пекмеза 2021” у Сапни
Организатор: Удружење пчелара „Маслачак“ Сапна

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

3.000,00

Изложба сточарства и руралног предузетништва
Грачаница - Добој Исток 2021.
Организатор: ЗЗ „Грачанка“ Грачаница

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

3.000,00
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Конгрес о пчеларству и пчелињим производима у
Сарајеву
Организатор: Савез пчелара Тузланског кантона

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

3.000,00

Међународни сајам пчеларства „Медена Тузла“ 2021. у
Тузли
Организатор: Савез пчелара Тузланског кантона

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

4.000,00

„Дани Савеза ловачких друштава ТК“
Организатор: Савез ловачких друштава ТК

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

4.900,00

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

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

2.500,00

„
Под редним бројем „2. Министарство трговине, туризма и саобраћаја“, у колонама „Назив манифестације“,
„Економски код“ и „Износ“ додају се нови редови, како гласи:
„
Сајам органских произвођача „ЕКО-ЕТНО БиХ 2021.“
Градачац
Организатор: Удружење жена „Мрежа жена велико
срце у Босни и Херцеговини“

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

4. међународни „Фестивал савремене жене“ Тузла
Организатор: НГО Радио Камелеон-Отворена мрежа
људских права и демократије

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

5.000,00

„Tech Cruise“ 2021.године Лукавац
Организатор: „ИМЕЛ“ доо за пројектовање,
производњу, промет и сервис Лукавац

6145

Субвенције приватним
предузећима

3.000,00

3.000,00

„
Под редним бројем „3. Министарство за рад, социјалну политику и повратак“, у колонама „Назив
манифестације“, „Економски код“ и „Износ“ додају се нови редови, како гласи:
„
Обиљежавање међународног дана породице и
промоција професије социјалног рада израдом
пројектног нацрта за мапирање породица са више дјеце
погођених сиромаштвом
Организатор: Удружење грађана социјалних радника ТК

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

6.000,00

Међународни сајам руралног стваралаштва Таревци
2021“
Организатор: Општа пољопривредна задруга
„Таревци“ п.о. Таревци и Независни биро за развој
Модрича/Градачац

6145

Субвенције приватним
предузећима и предузетницима

6.500,00

„
Под редним бројем „5. Министарство здравства“, у колонама „Назив манифестације“, „Економски код“ и
„Износ“ додају се нови редови, како гласи:
„
Свјетски конгрес Перинаталне медицине (WCPM) са
међународним учешћем у Тузли
Извршни организатор: Удружење за ултразвук у
медицини Лан Доналд Тузла

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

2.500,00

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

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

1.000,00
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XV Нефролошка школа-50 година дијализног лијечења
у Босни и Херцеговини, април Тузла
Организатор: Удружење љекара за нефрологију,
дијализу и трансплантацију бубрега у БиХ

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

2.500,00

„
Под редним бројем „6. Министарство за културу, спорт и младе“ у колонама „Назив манифестације“,
„Економски код“ и „Износ“ додају се нови редови, како гласи:
„
#тотално позитивна личност године 2020
Организатор: ДОО за радио дифузну и издавачку
дјелатност „Радио-Камелеон“

6145

Субвенције приватним
предузећима и подузетницима

1.500,00

Избор најбоље спортске фотографије БиХ „Томислав
Тројак“
Организатор: Удружење грађана Центар креативних
активности Тузла

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

600,00

Final four КУП-а БиХ за рукометаше који ће се
одиграти од 29. до 30. 05. 2021. у Тузли
Организатор: РК „Слобода-Солана“ Тузла

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

5.000,00
„

Под редним бројем „7. Министарство за борачка питања“ у колонама „Назив манифестације“, „Економски
код“ и „Износ“ додаје се нови ред, како гласи:
„
Обиљежавање годишњице смрти Врховног
команданта Армије РБиХ Алије Изетбеговића-XVII
Међународни меморијални малоногометни турнир
„Алија Изетбеговић“ Тешањ-Вогошћа 2021
Организатор: Савез бораца ФБиХ

6143

Текући трансфери
непрофитним организацијама

3.000,00
„

Мијења се табеларни преглед испод редног броја 7., како слиједи:
„

Остале манифестације

6145
6143
6141

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

6145
6143
6141

Субвенције приватним пред.
Тек.транс. непроф. орг.
Тек.транс.другим нив.власти
У К У П Н О

„

30.000,00
70.000,00
10.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, важи за буџетску 2021. годину и објавиће се у ,,Службеним
новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-11421-2/21
Тузла, 08.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17 ), члана 26. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21) и тачке X Одлуке о усмјеравању и коришћењу дијела
средстава по Уговору о додјели потпоре из Буџета Федерације БиХ број: 09-11-6-2-5109-УК-3/20 од 30. јула
2020. године („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/20 и 2/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 11.06.2021. године, доноси		
		

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Одлуке о усмјеравању и коришћењу преосталог
дијела средстава по Уговору о додјели потпоре из Буџета Федерације БиХ
број: 09-11-6-2-5109-УК-3/20 од 30. јула 2020. године
I
У тачци IV Одлуке о усмјеравању и коришћењу преосталог дијела средстава по Уговору о додјели потпоре
из Буџета Федерације БиХ број: 09-11-6-2-5109-УК-3/20 од 30. јула 2020. године („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/20 и 2/21), табеларни преглед мијења се и гласи:
“
1. Допунска права из области БИЗ-а- Министарство за борачка питања
Трошкови извршења мјера притвора и трошкови за провођење мјера
2. безбиједности обавезног психијатријског лијечења
- трансфери - Министарство правосуђа и управе
Облици социјалне заштите-2302, изузев цивилних инвалиднина (Федерални
3.
трансфер) - Министарство за рад, социјалну политику и повратак
Отплата доспјелих рата задужења (III и IV Stand by аранжман са ММФ4. ом-01.05-01.06.2021. и пројекат „Плава болница“ - 01.06.2021. године) Министарство финансија
5. Дио нето плате запослених за мјесец април 2021. године
УКУПНО:

4.212.193,35
534.420,00
10.105.708,13
466.450,28
3.609.380,24
18.928.152,00

														
“
II
Неутрошена средства из Буџета Тузланског кантона за 2020. годину, одобрена Одлуком о усмјеравању и
коришћењу средстава по Уговору о додјели потпоре из Буџета Федерације БиХ број: 09-11-6-2-5109-УК-3/20
од 30. јула 2020. године („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/20 и 2/21) у износу од 1.576.202,72 КМ
усмјеравају се за исплату дијела нето плате запослених за мјесец април 2021. године.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-12695/21
Тузла, 11.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 45. став (1)
тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2021. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 25.05.2021. године,
доноси

654

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима
15. и 16. Закона о оснивању Јавне установе Заштићени
пејзаж „Коњух“ („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 6/11 и 1/13), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 01.06. 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

о одобравању средстава са позиције „Текућа
резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 20.000,00
КМ (словима: двадесет хиљада конвертибилних марака
и 00/100), Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде у сврху финансирања непредвиђених
расхода и издатака у поступцима по захтјевима
странака, а за потребе “Услуга геодетског снимања” и
“Услуга објаве огласа”.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће се
реализовати са потрошачке јединице 11050001
- „Текућа резерва“, преко буџетске организације
14010001 – Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, економски код 613900 – Уговорене
и друге посебне услуге у износу од 20.000,00 КМ,
функционални код 0412.
III
Задужује
се
Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде да Министарству финансија
достави извјештај о намјенском утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 30 дана по уплати
средстава на рачун одабраног добављача.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-11-11139/21
Тузла, 25.05.2021. године

о давању сагласности
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ
Заштићени пејзаж “Коњух” Бановићи број: 01-200/21
од 18.05.2021. године, о разрјешењу Вахида Башића
са мјеста директора ЈУ Заштићени пејзаж “Коњух”
Бановићи.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11252-1/21
Тузла, 01.06.2021. године

655

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима
15. и 16. Закона о оснивању Јавне установе Заштићени
пејзаж „Коњух“ („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 6/11 и 1/13), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о давању сагласности
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ
Заштићени пејзаж “Коњух” Бановићи број: 01-201/21 од
18.05.2021. године, о именовању Нермина Нурковића
на мјесто вршиоца дужности директора ЈУ Заштићени
пејзаж “Коњух” Бановићи, на период најдуже шест
мјесеци или до окончања конкурсне процедуре за
избор новог директора ЈУ Заштићени пејзаж “Коњух”
Бановићи.
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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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11252-2/21
Тузла, 01.06.2021. године

656

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана
27. став 2. Закона о концесијама („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14,
12/16, 14/17 и 10/18), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 08.06. 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о давању сагласности за обнављање Уговора о
концесији за експлоатацију кварцног пијеска
I
Даје се сагласност за обнављање Уговора о концесији
за експлоатацију кварцног пијеска на локалитету
„Пасици“ у Општини Лукавац број: 03/1-18-15465/16 од
13.06.2016. године који је закључен између Министарства
индустрије, енергетике и рударства Тузланског кантона
и привредног друштва „ХАРИС“ д.о.о. Лукавац.
II
Уговор се обнавља на период од 2,5 године и важиће
од 13.06.2021. до 13.12.2023. године.
III
Једнократана концесиона накнада за период од
2,5 године износи 6.000,00 КМ и иста ће бити плаћена
прије потписивања Уговора о концесији.
IV
Текућа концесиона накнада износи 0,60 КМ/м3
чврсте масе минералне сировине кварцног пијеска.
Минимални годишњи износ текуће концесионе
накнаде износи 1.500,00 КМ, без обзира на
експлоатисане количине кварцног пијеска.
V
Прије потписивања Уговора о концесији
концесионар је дужан доставити платежну банковну
гаранцију за текућу концесиону накнаду на износ
од 12.000,00 КМ, са роком важења од једне године,
уз обавезу продужења сваке године за читав период
трајања концесије.
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VI
Као концесор одређује се Министарство привреде
Тузланског кантона, које ће закључити уговор са
концесионаром након добијања одобрења од стране
Комисије за концесије.
Уговор из претходног става ове тачке закључиће се у
року од 15 дана од дана добијања сагласности на Уговор.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-12934/21
Тузла, 08.06.2021. године

657

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 42.
став (4) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину (,,Службене новине Тузланског кантона”,
број: 1/21) 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, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 08.06.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
између буџетских корисника Министарство финансија
и Влада Тузланског кантона, у дијелу распореда расхода
из буџета (извор 10) у износу од 65.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сqедећи начин:
на терет потрошачког мјеста
- 16010004 – Отплата домаћих позајмљивања
са економског кода
616200 – Издаци за иностране камате
65.000,00 КМ
у корист потрошачког мјеста:
- 11010001 – Влада Тузланског кантона
на економски код:
- 614500 - Субвенције приватним предузећима и
предузетницима
65.000,00 КМ.
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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
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-11-12352/21
Тузла, 08.06.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (,,Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине
(,,Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне здравствене установе Универзитетски
клинички центар Тузла
I
Именује се Управни одбор Јавне здравствене
установе Универзитетски клинички центар Тузла, до
окончања поступка на основу којег ће се извршити
именовање новог Управног одбора у складу са законом,
а најдуже три мјесеца, у сљедећем саставу:
1. Елвир Махмузић, предсједник
2. Тарик Бакаловић, члан
3. Самир Хоџић, члан
4. Наида Морић, члан
5. Реџиба Шиљић Сагдати, члан
6. Харис Ђуг, члан
7. Садик Омеровић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-30-2552-1/21
Тузла, 25.05.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу предсједника привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Мрамор“ Тузла
I
Фуад Халиловић, разрјешава се дужности
предсједника привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Мрамор“ Тузла.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16989-1/21
Тузла, 25.05.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању предсједника привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Мрамор“ Тузла
I
Едис Ћатибушић, именује се за предсједника
привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Мрамор“ Тузла
на период утврђен Рјешењем Владе Тузланског кантона
број: 02/1-34-6114-7/21 од 25.03.2021. године.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-2/21
Тузла, 25.05.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси
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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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-18041-2/21
Тузла, 01.06.2021. године

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Симин Хан“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Симин Хан“ Тузла, на мандатни период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Фуад Халиловић, предсједник
2. Дамир Делић, члан
3. Разија Хамзабеговић, члан
4. Аднан Авдибашић, члан
5. Мерсад Пашић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-4/21
Тузла, 25.05.2021. године

662

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Сјењак“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Сјењак“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Мирсад Алић, предсједник
2. Арнела Гостевчић, члан
3. Вилдана Мујакић, члан
4. Индира Лукавица, члан
5. Давор Тараде, члан.

663

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Башиговци“ Башиговци, Живинице
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Башиговци“ Башиговци, Живинице, именованом
Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 02/1-3037139-1/20 од 14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Ибро Мулић, предсједник,
2. Енес Мулић, члан,
3. Рахима Јагодић, члан,
4. Нермина Дамаџић, члан,
5. Самир Крбуљић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16989/21
Тузла, 25.05.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси
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РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Башиговци“ Башиговци, Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Башиговци“ Башиговци, Живинице, на период
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Алдин Икановић, предсједник
2. Неврес Мешановић, члан
3. Суад Селић, члан
4. Енес Имамовић, члан
5. Шемса Умиханић, члан.

666

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-1/21
Тузла, 25.05.2021. године

665

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Прва основна школа Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Прва
основна школа Живинице, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Мелвин Мандаловић, предсједник
2. Нарциса Шиљеговић, члан
3. Омер Рамић, члан
4. Адмира Мулаосмановић, члан
5. Мерсиха Мулавдић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-9/21
Тузла, 25.05.2021. године

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Бановићи Село“ Бановићи Село,
Бановићи
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ
ОШ „Бановићи Село“ Бановићи Село, Бановићи
именованом Рјешењем Владе Тузланског кантона број:
02/1-30-36934-1/20 од 14.01.2021. године, у саставу:
1. Зехрудин Лугавић, предсједник
2. Лејла Бешић, члан
3. Мустафа Маљишевић, члан
4. Санела Рамановић, члан
5. Армина Хасић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16989-2/21
Тузла, 25.05.2021. године

667

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Бановићи Село“ Бановићи Село, Бановићи
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Бановићи Село“ Бановићи Село, Бановићи, на период
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
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1. Алмир Делић, предсједник
2. Аднан Лачић, члан
3. Мустафа Маљишевић, члан
4. Мевлида Бехрић, члан
5. Армина Хасић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-3/21
Тузла, 25.05.2021. године

668

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавац Град“ Лукавац
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Лукавац Град“ Лукавац, именованом Рјешењем
Владе Тузланског кантона број: 02/1-30-36577-1/20 од
14.01.2021. године, у саставу:
1. Муниб Бајрић, предсједник
2. Сабит Омић, члан
3. Биљана Маховкић, члан
4. Амела Суљић, члан
5. Албина Хатунић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16989-3/21
Тузла, 25.05.2021. године

Petak, 16. juli 2021. god.

669

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавац Град“ Лукавац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Лукавац Град“ Лукавац, на период најдуже до 90 дана,
у сљедећем саставу:
1. Вања Османовић, предсједник
2. Мулафер Нурковић, члан
3. Споменко Кулић, члан
4. Хасиба Сарачевић, члан
5. Џенана Муратбеговић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-18041-4/21
Тузла, 01.06.2021. године

670

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавица“ Лукавица, Грачаница
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Лукавица“ Лукавица, Грачаница, именованом
Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 02/1-3036778-1/20 од 14.01.2021. године, у саставу:

Petak, 16. juli 2021. god.

1. Алмедина Суљкановић, предсједник
2. Азра Ђогић, члан
3. Фикрет Аљић, члан
4. Самир Ђогић, члан
5. Мервана Фазлић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16989-4/21
Тузла, 25.05.2021. године

671

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 04.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавица“ Лукавица, Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Лукавица“ Лукавица, Грачаница, на период најдуже
до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Џенан Делић, предсједник
2. Сулејман Кљунић, члан
3. Рефија Субашић, члан
4. Сабахета Фазлић, члан
5. Ханка Мармарац, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-11181-4/21
Тузла, 04.06.2021. године

672
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.

Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Доборовци“ Доборовци, Грачаница
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Доборовци“ Доборовци, Грачаница, именованом
Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 02/1-3037010-1/20 од 14.01.2021. године, у саставу:
1. Џемал Куловић, предсједник
2. Омер Гаџић, члан
3. Селма Муратовић, члан
4. Мирела Имамовић, члан
5. Алмира Хускановић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16989-5/21
Тузла, 25.05.2021. године

673

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 04.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Доборовци“ Доборовци, Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Доборовци“ Доборовци, Грачаница, на период најдуже
до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Мирела Крајиновић, предсједник
2. Тарик Алибеговић, члан
3. Галиб Серхатлић, члан
4. Нефик Алибеговић, члан
5. Џенита Ахметовић, члан.
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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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-11181-3/21
Тузла, 04.06.2021. године

674

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу члана привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Миричина“ Миричина, Грачаница
I
Лејла Махмутовић, разрјешава се дужности члана
привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Миричина“
Миричина, Грачаница.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16985-7/21
Тузла, 25.05.2021. године

675

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању члана привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Миричина“ Миричина, Грачаница
I
Едиса Окић, именује се за члана привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Миричина“ Миричина,

Petak, 16. juli 2021. god.

Грачаница, на период утврђен Рјешењем број: 02/1-346788-11/21 од 7.4.2021. године.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-8/21
Тузла, 25.05.2021. године

676

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу привременог Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Грачаница
I
Разрјешава се привремени Школски одбор ЈУ
Друга основна школа Грачаница, именован Рјешењем
Владе Тузланског кантона број: 02/1-34-6788-12/21 од
07.04.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Недим Дедић, предсједник
2. Едиса Окић, члан
3. Садмира Делић, члан
4. Абида Окић, члан
5. Лејла Хасић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16985-8/21
Тузла, 25.05.2021. године

677

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

Petak, 16. juli 2021. god.
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РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Друга
основна школа Грачаница, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Ирма Вретенаревић, предсједник
2. Алиса Хаџикадунић, члан
3. Садмира Делић, члан
4. Абида Окић, члан
5. Амер Слијепчевић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-18041-1/21
Тузла, 01.06.2021. године

678

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Подорашје“ Подорашје, Сребреник
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Подорашје“ Подорашје, Сребреник, именованом
Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 02/1-3025228-1/20 од 14.01.2021. године, у саставу:
1. Јасмин Мешић, предсједник,
2. Менсур Зукић, члан,
3. Ениса Талетовић, члан,
4. Елвир Башић, члан,
5. Семир Бећировић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16985-6/21
Тузла, 25.05.2021. године

679

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Подорашје“ Подорашје, Сребреник
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Подорашје“ Подорашје, Сребреник, на период најдуже
до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Тифага Талетовић, предсједник
2. Јакуб Сиочић, члан
3. Ениса Талетовић, члан
4. Елвир Башић, члан
5. Семир Бећировић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-7/21
Тузла, 25.05.2021. године

680

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу предсједника привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Подорашје“ Подорашје, Сребреник
I
Тифага Талетовић разрјешава се дужности
предсједника привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Подорашје“ Подорашје, Сребреник.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-18043/21
Тузла, 01.06.2021. године
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681

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању предсједника привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Подорашје“ Подорашје, Сребреник
I
Саудин Мешић именује се за предсједника
привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Подорашје“
Подорашје, Сребреник, на период утврђен Рјешењем
број: 02/1-34-16998-7/21 од 25.05.2021. године.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-18041-3/21
Тузла, 01.06.2021. године

682

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

објављено
кантона”.

у
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,,Службеним

новинама

Тузланског

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-6/21
Тузла, 25.05.2021. године

683

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Вражићи“ Вражићи, Челић
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Вражићи“ Вражићи, Челић, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Емир Исламовић, предсједник
2. Амира Шадић, члан
3. Изудин Захировић, члан
4. Енес Ајановић, члан
5. Алена Трутовић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998-5/21
Тузла, 25.05.2021. године

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Челић“ Челић
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Челић“ Челић, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Делила Реџић, предсједник
2. Едина Суљевић, члан
3. Зекија Хрустановић, члан
4. Адела Малкић, члан
5. Мелиха Жутић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће

684

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу предсједника и чланова привременог
Школског одбора
ЈУ ОШ „Вражићи“ Вражићи, Челић
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I
Разрјешавају се предсједник и чланови привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Вражићи“ Вражићи, Челић,
именовани Рјешењем број: 02/1-34-16998-5/21 од
25.05.2021. године, и то:
- Емир Исламовић, предсједник
- Изудин Захировић, члан
- Алена Трутовић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-11181-2/21
Тузла, 01.06.2021. године

685

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању предсједника и чланова
привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Вражићи“
Вражићи, Челић
I
Именује се предсједник и чланови привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Вражићи“ Вражићи, Челић,
на период утврђен Рјешењем број: 02/1-34-16998-5/21
од 25.5.2021. године, и то:
- Маида Салкић, предсједник
- Севлета Арнаутовић, члан
- Салим Салиховић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-11181-5/21
Тузла, 01.06.2021. године

686

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 124.
Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20, 11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Теочак
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ
Мјешовита средња школа Теочак, на период најдуже до
90 дана, у сљедећем саставу:
1. Халид Абдулаховић, предсједник
2. Енвер Исламовић, члан
3. Алем Хоџић, члан
4. Бериз Зехић, члан
5. Адмир Вејзовић, 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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16998/21
Тузла, 25.05.2021. године

687

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 61. став
(2) Закона о државној служби у Тузланском кантону
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 7/17,
10/17, 10/18, 14/18 и 8/21), а у вези са чланом 38. Уредбе
о правилима дисциплинског поступка за дисциплинску
одговорност државних службеника и намјештеника
у органима државне службе у Тузланском кантону
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/18,
5/18 и број: 02/1-02-10851/21 од 25.05.2021. године),
на приједлог Министарства правосуђа и управе,
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
11.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу предсједника и чланова
Дисциплинске комисије за кантоналне органе
државне службе
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I
Разрјешава се Дисциплинска комисија за кантоналне
органе државне службе именована Рјешењем Владе
Тузланског кантона (,,Службене новине Тузланског
кантона”, број: 6/20), у сљедећем саставу:
1. Селма Мешић, предсједник
2. Едина Саламовић, члан
3. Сеад Субашић, члан
4. Мелика Сарачевић, замјеник предсједника
5. Санела Дедић, замјеник члана,
6. Аднан Хаџић, замјеник члана.
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12579/21
Тузла, 11.06.2021. године

688

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 61. став
(2) Закона о државној служби у Тузланском кантону
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 7/17,
10/17, 10/18, 14/18 и 8/21), а у вези са чланом 34. Уредбе
о правилима дисциплинског поступка за дисциплинску
одговорност државних службеника и намјештеника
у органима државне службе у Тузланском кантону
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/18, 5/18
и 02/1-02-10851/21 од 25.05.2021. године), на приједлог
Министарства правосуђа и управе, Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 11.06.2021. године,
доноси

Petak, 16. juli 2021. god.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању предсједника и чланова
Дисциплинске комисије за кантоналне органе
државне службе
I
У Дисциплинску комисију за кантоналне органе
државне службе (у даљем тексту: Комисија) именују се:
1. Есмина Дивјаковић, предсједник
2. Ивана Кулић, члан
3. Татјана Убавић, члан.
II
За замјенике предсједника и чланова Комисије из
тачке I овог рјешења, именују се:
1. Енес Мурић, замјеник предсједника
2. Мерсед Шљивић, замјеник члана
3. Неџад Врбић, замјеник члана.
III
Предсједник и чланови Комисије, као и њихови
замјеници, именују се на период од једне године.
IV
Предсједнику и члановима, за рад у Комисији
припада накнада, у висини и под условима утврђеним
Одлуком Владе Тузланског кантона број: 02/1-34-17092/18 од 12.06.2018. године.
V
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
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12579-1/21
Тузла, 11.06.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 71. став (4) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21) и чланом 33. став 3. Закона о приватизацији
предузећа („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04,
44/04, 42/06 и 4/09), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

ПРОГРАМ
за субвенционирање дијела каматне стопе привредним субјектима, санацију и реструктурирање
привредних субјеката, помоћи привредним субјектима у потешкоћама и куповину дионица или удјела у
привредним друштвима из средстава остварених у процесу приватизације и депонованих код Развојне
банке Федерације БиХ (средства на ESCROW рачуну)
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I
Овим програмом се распоређује дио новчаних средстава Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон) остварен
у процесу приватизације привредних друштава или њихових дијелова, наплатом рата кредита привредним
друштвима и физичким лицима која обављају самосталну дјелатност на подручју Кантона, одобрених у периоду
прије доношења овог програма из приватизацијских новчаних средстава, а која су депонована код Развојне банке
Федерације БиХ по Уговору о намјенском депозиту број: 07/1-14-20063/11 од 29.04.2011. године, Анекс бр.
1 Уговора о намјенском депозиту број: 07/1-14-967-1/12 од 30.01.2012. године и Анекс бр. 2 Уговора о намјенском
депозиту број: 07/1-14-23090/12 од 16.10.2012. године (у даљем тексту: средства на ESCROW рачуну), у укупном
износу од 500.000,00 КМ.
II
Средства из тачке I овог програма распоређују се у 2021. години за сљедеће намјене:
Носилац
активности и
предлагач одлука

Намјена средстава

Економски код

Средства за уплату
обрачунатих а
неуплаћених
6141
обавезних доприноса
за увезивање стажа
осигурања привредним
Министарство за
друштвима и
рад, социјалну
јединицама у њиховом
1.
политику и
саставу који су још
повратак
увијек у већинском
државном власништву
или су била у
већинском државном
власништву над којима
је право управљања
вршио Тузланског
кантона
		
УКУПНО

Iзнос (КМ)

500.000,00

Текући
трансфери
другим нивоима
власти

500.000,00

III
Средства наведена у табели у тачки II овог програма, користиће се за уплату обрачунатих, а неуплаћених
обавезних доприноса према обрачуну који достави Порезна управа ФБиХ Кантонални порезни уред Тузла и/или
Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање кантонална административна служба Тузла.
Одлука о уплати средстава из тачке II овог програма извршиће се путем ЈУ Службе за запошљавање Тузланског
кантона у складу са Програмом мјера за социјално збрињавање запосленика који су у процесу стечаја, ликвидације,
реструктуирања и приватизације остали или остају без посла, којег доноси ЈУ Служба за запошљавање Тузланског
кантона, а на који Влада Тузланског кантона даје сагласност.
IV
Овај програм ступа на снагу даном доношења, примјењује се за буџетску 2021. годину и објавиће се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА I ХЕРЦЕГОВIНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-11205/21
Тузла, 25.05.2021. године

ПРЕМIЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/00, 1/05, 11/06 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 69. тачка 42. и чланом 80. став (2) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21) Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 01.06.2021. године, доноси

ПРОГРАМ

о утврђивању услова, критерија и поступака за расподјелу средстава Буџета Тузланског кантона за 2021.
годину са позиције 31010003 – „Подршка развоју Кантона“
I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава Буџета Тузланског кантона за 2021. годину са буџетске
позиције 31 01 0003 – „Подршка развоју Кантона“ у износу од 4.000.000,00 КМ (словима: четири милиона
конвертибилних марака), као и питања везана за услове, критерије и поступак расподјеле средстава.
II
Средства из тачке I овог програма утврђена су у 31 раздјелу Буџета Тузланског кантона за 2021. годину, глава
01, потрошачко мјесто 0003 – Подршка развоју Кантона, на економским кодовима:
- 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама
50.000,00 КМ
- 614 500 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима
3.930.000,00 КМ
- 613 900 – Уговорене и друге посебне услуге
20.000,00 КМ
III
Средства из тачке II алинеја 1. распоређују се за сљедећу намјену:
- Суфинансирање развојних пројеката финансираних из ЕУ и/или других међународних фондова до
50.000,00 КМ
IV
Средства из тачке II алинеја 2. распоређују се за сљедећу намјену:
- субвенционисање дијела каматне стопе привредним субјектима са подручја Тузланског кантона до
1.000.000,00 КМ
- рефундација уплаћених пореза и доприноса на плату и из плате запосленика за мјесец март 2021. године
привредним субјектима са подручја Тузланског кантона до 400.000,00 КМ
- субвенције микро, малим и средњим предузећима (ММСП) за набавку опреме, алата и репроматеријала до
1.800.000,00 КМ
- субвенције микро, малим и средњим предузећима (ММСП) за дигиталну трансформацију до
120.000,00 КМ
- субвенције обртима за набавку опреме, алата и репроматеријала до 500.000,00 КМ
- субвенције новооснованим ММСП и обртима за набавку опреме, алата и репроматеријала до 100.000,00 КМ
- субвенције за подршку обртничким коморама и удружењима обртника до 10.000,00 КМ.
V
Средства из тачке II алинеја 3. распоређују се за сљедеће намјене:
- набавка базе података за анализу стања привреде на подручју Тузланског кантона
- трошкови промотивних активности за промоцију предузетништва, развоја и привредних потенцијала
- трошкови реализације медијских пројеката промоције предузетништва и развоја Тузланског кантона
- набавка услуге припреме и израде промотивног материјала.
VI
(1) Право на додјелу средстава из тачке III овог програма имају удружења и фондације са сједиштем на
подручју Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је суфинансирање имплементације развојних пројеката на Тузланском кантону који се
финансирају из ЕУ и/или других међународних фондова.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу средстава су да:
- су регистровани у Министарству правосуђа и управе Тузланског кантона или у складу са законом на
ентитетском или државном нивоу;
- егзистирају минимално три године;
- су до сада реализовали минимално три развојна пројекта у протеклих пет година;
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- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- су обезбиједили финансирање пројекта из ЕУ и/или других међународних фондова;
- су оправдали раније додијељена финансијска средства од стране Министарства привреде;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су:
- Број корисника пројекта;
- Област у којој се пројекат имплементира;
- Територијална покривеност имплементације пројекта;
- Категорија циљне групе и корисника пројекта;
- Укљученост образовних или других институција везаних за реализацију пројекта;
- Повезаност пројекта са циљевима у референтним стратешким документима;
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде за период 2018-2020. година.
VII
(1) Средства из тачке IV алинеја 1. користиће се за субвенционисање дијела каматне стопе у 2021. години
на одобрене кредите из кредитне линије пласиране привредним субјектима који послују на подручју Тузланског
кантона путем UniCredit Bank д.д. Мостар, а у складу са Уговором о пружању услуга пласмана кредитних средстава
уз субвенционисање дијела каматне стопе привредним субјектима са подручја Тузланског кантона закљученог
између Министарства привреде и UniCredit Bank д.д. Мостар, број: 03/1-11-27003/20 од 03.12.2020. године.
(2) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 1. овог програма имају привредни субјекти са сједиштем
на подручју Тузланског кантона који су у већинском приватном власништву, регистровани у складу са Законом
о привредним друштвима ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 81/15) и обрти са сједиштем на подручју
Тузланског кантона регистровани у складу са Законом о обрту и сродним дјелатностима ФБиХ („Службене
новине ФБиХ“, бр. 35/09 и 42/11).
(3) Намјена кредитних средстава је превазилажење негативних учинака пандемије коронавируса кроз набавку
сталних средстава, набавку залиха робе, сировине и репроматеријала, и осталих обавеза према добављачима,
унапређење и одржавање постојеће производње, пружање услуга, веће искоришћење капацитета, одржавање
постојећих радних мјеста, очување постојећег броја субјеката мале привреде, ново запошљавање, повећање
извоза. Кредитним средствима може се финансирати отплата кредита и/или измирење обавеза по кредитима и/
или других обавеза према другим банкама и финансијским институцијама. Намјенски кредит за стална и обртна
средства одобрава се у омјеру за стална средства минимално 50% и обртна средства максимално 50% уз могућност
другачијег омјера по одобрењу Министарства привреде, а у највишем појединачном износу 2.000.000,00 КМ
(словима: два милиона конвертибилних марака).
(4) Средства се одобравају у складу са посебним правилником којег доноси Министарство привреде.
VIII
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 2. овог програма имају микро, мала и средња предузећа
дефинисана у складу са Законом о потицају развоја мале привреде („Службене новине Федерације БиХ“, бр.
19/06 и 25/09), а која су у већинском приватном власништву са сједиштем на подручју Тузланског кантона, као
и обрти дефинисани у складу са Законом о обрту и сродним дјелатностима и Уредбом о везаним и посебним
обртима („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 66/09, 62/10 и 16/12), те обртници који
обављају обртничку дјелатност у складу са Уредбом о заштити традиционалних и старих заната („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 66/09, 38/10 и 16/12) са сједиштем на подручју Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је пружање помоћи ММСП и обртима с циљем ублажавања негативних посљедица
изазваних коронавирусом кроз рефундацију уплаћених пореза и доприноса на плату и из плата запосленика за
мјесец март 2021. године.
(3) Услови које ММСП морају испунити за додјелу средстава су да:
- су имали смањење промета у 2020. години у односу на 2019. годину у износу од 50% и више (према подацима
Пореске управе ФБиХ, Кантонални порезни уред Тузла);
- регистрована дјелатност не спада у област трговине (изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, бр: 47/10), туризма,
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев гране 52.1 Складиштење робе) те производњу оружја и
војне опреме, производњу духанских производа и алкохолних пића, примарну пољопривреду изузев прерађивачке
дјелатности, отварање касина и других игара на срећу;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у систему ПДV-а;
- су остварили позитиван финансијски резултат у претходној години пословања (2020. година);
- су оправдали раније додијељена финансијска средства од стране Министарства привреде;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора.
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Услови које обрти морају испунити за додјелу средстава су да:
- су имали смањење промета у 2020. години у односу на 2019. годину у износу од 50% и више (према подацима
Пореске управе ФБиХ, Кантонални порезни уред Тузла);
- регистрована дјелатност не спада у област трговине (изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, бр: 47/10), туризма,
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев гране 52.1 Складиштење робе);
- су обртници који своју дјелатност обављају као основну дјелатност;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у систему ПДV-а ;
- су оправдали раније додијељена финансијска средства од стране Министарства привреде;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора.
IX
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 3. овог програма имају микро, мала и средња предузећа
класификована по броју запослених у складу са Законом о потицају развоја мале привреде („Службене новине
ФБиХ“, бр. 19/06 и 25/09), а која су у већинском приватном власништву са сједиштем на подручју Тузланског
кантона.
(2) Намјена средстава је субвенционисање трошкова набавке опреме, алата и репроматеријала.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу средстава су да:
- регистрована дјелатност не спада у област трговине (изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, број: 47/10), туризма,
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев гране 52.1 Складиштење робе) те производњу оружја и
војне опреме, производњу духанских производа и алкохолних пића, примарну пољопривреду изузев прерађивачке
дјелатности, отварање касина и других игара на срећу;
- су регистровани најкасније до 31.12.2019. године;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у систему ПДV-а;
- су остварили позитиван финансијски резултат у претходној години пословања (2020. година);
- су оправдали раније додијељена финансијска средства од стране Министарства привреде;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су:
- Дјелатност коју ММСП обавља;
- Број запослених лица;
- Смањење прихода;
- Број запослених из категорије лица са инвалидитетом;
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде за период 2018.-2020. година;
- Остварени извоз;
- Равномјернији регионални развој (степен развијености ЈЛС);
- Број задржаних радника.
X
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 4. овог програма имају микро, мала и средња предузећа
дефинисана у складу са Законом о потицају развоја мале привреде („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 19/06
и 25/09) а која су у већинском приватном власништву са сједиштем на подручју Тузланског кантона.
(2) Неповратна средства могу се користити за субвенционисање трошкова набавке или израде дигитализованих
рјешења у пословању (имплементација система ERP- Enterprise resource planning1 и CRM- Customer Relationship
Management2, дигитализација и аутоматизација пословних процеса, дигитални маркетинг, дигитална набавка,
едукација, слична дигитална рјешења у пословању) с циљем побољшања рада пословних субјеката у условима
пандемије COVID-19.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу средстава су да:
1 Enterprise resource planning (ERP) - пословно планирање ресурса је пословни систем који предузећу омогућава да управља

пословним процесима и врши координацију појединачних пословних јединица. ERP систем обједињује све функције и
процесе у предузећу у једну цјелину и врши проток информација између свих дијелова предузећа. На овај начин се повећава
продуктивност процеса и при томе олакшава комуникација запослених. ERP систем обухвата набавку, магацин, продају,
финансије, људске ресурсе и CRM (менаџмент односа са купцима).
2 Customer Relationship Management (CRM) - управљање односима с клијентима је приступ управљању предузећа кроз
интеракцију са садашњим и будућим купцима, а чији циљ је организирање и аутоматизација продаје, маркетинга и службе
помоћи те управљање свим информацијама у вези клијената на једном мјесту и у једном систему. Кориштење CRM рјешења
омогућава једноставније праћење рада свих упосленика, те истовремено убрзава рад с клијентима.
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- регистрована дјелатност не спада у област трговине (изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, број: 47/10), туризма,
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев гране 52.1 Складиштење робе) те производњу оружја и
војне опреме, производњу духанских производа и алкохолних пића, примарну пољопривреду изузев прерађивачке
дјелатности, отварање касина и других игара на срећу;
- су регистровани најкасније до 31.12.2019. године;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у систему ПДV-а;
- су остварили позитиван финансијски резултат у претходној години пословања (2020. година);
- су оправдали раније додијељена финансијска средства од стране Министарства привреде;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су:
- Квалитет пројекта (имплементација ERP и CRM система, дигитализација и аутоматизација пословних
процеса, дигитални маркетинг, дигитална набавка, едукација, слична дигитална рјешења у пословању);
- Број корисника пројекта;
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде за период 2018.-2020. година;
- Равномјернији регионални развој (степен развијености ЈЛС).
XI
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 5. овог програма имају обрти дефинисани у складу са Законом
о обрту и сродним дјелатностима и Уредбом о везаним и посебним обртима („Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, бр. 66/09, 62/10 и 16/12), те обртници који обављају обртничку дјелатност у складу са Уредбом о
заштити традиционалних и старих заната („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 66/09, 38/10
и 16/12) са сједиштем на подручју Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је субвенционисање трошкова набавке опреме, алата и репроматеријала.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу средстава су да:
- регистрована дјелатност не спада у област трговине (изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, бр: 47/10), туризма,
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев гране 52.1 Складиштење робе);
- су регистровани најкасније до 31.12.2019. године;
- су обртници који своју дјелатност обављају као основну дјелатност;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у систему ПДV-а;
- су оправдали раније додијељена финансијска средства од стране Министарства привреде;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава:
- Дјелатност коју обрт обавља;
- Број запослених лица;
- Смањење прихода;
- Број запослених из категорије лица са инвалидитетом;
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде за период 2018.-2020. година;
- Равномјернији регионални развој (степен развијености ЈЛС);
- Број задржаних радника.
XII
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 6. овог програма имају новооснована микро, мала и средња
предузећа дефинисана у складу са Законом о потицају развоја мале привреде („Службене новине ФБиХ“, бр.
19/06 и 25/09), а која су у већинском приватном власништву са сједиштем на подручју Тузланског кантона и
новоосновани обрти дефинисани у складу са Законом о обрту и сродним дјелатностима и Уредбом о везаним и
посебним обртима („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 66/09, 62/10 и 16/12), те обртници
који обављају обртничку дјелатност у складу са Уредбом о заштити традиционалних и старих заната („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 66/09, 38/10 и 16/12) са сједиштем на подручју Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је рефундирање трошкова регистрације и трошкова набавке опреме, алата и
репроматеријала, као и субвенционисање нове набавке опреме, алата и репроматеријала.
(3) Услови које новоосновани ММСП морају испунити за додјелу средстава су да:
- регистрована дјелатност не спада у област трговине (изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, бр: 47/10), туризма,
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев гране 52.1 Складиштење робе) те производњу оружја и
војне опреме, производњу духанских производа и алкохолних пића, примарну пољопривреду изузев прерађивачке
дјелатности, отварање касина и других игара на срећу;
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- су регистровани од 01.01.2020. године до момента објаве Јавног позива;
- у 2020. години нису били корисници средстава Министарства привреде по пројекту „Субвенције
новооснованим МСП и обртима за набавку опреме, алата и репроматеријала“;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање,
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у систему ПДV-а;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора;
- Услови које новоосновани обрти морају испунити за додјелу средстава су да:
- регистрована дјелатност не спада у област трговине (изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, бр. 47/10), туризма,
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев гране 52.1 Складиштење робе);
- су обртници који своју дјелатност обављају као основну дјелатност;
- су регистровани од 01.01.2020. године до момента објаве јавног позива;
- у 2020. години нису били корисници средстава Министарства привреде по пројекту „Субвенције
новооснованим МСП и обртима за набавку опреме, алата и репроматеријала“;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у систему ПДV-а ;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава:
- Дјелатност коју МСП/обрт обавља;
- Равномјернији регионални развој (степен развијености ЈЛС).
XIII
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 7. овог програма имају обртничке коморе и удружења
обртника на подручју Тузланског кантона.
(2) Намјена средстава је суфинансирање имплементације пројектних активности обртничких комора
и удружења обртника намијењених развоју и афирмацији обрта, активности на промоцији обртништва у
образовним институцијама, интересног умрежавања обртника, организованог заступања интереса обртника
на заједничком тржишту, едукације чланова коморе и удружења, организовања обртника у циљу промоције и
јачања обртништва и сродних дјелатности, организације активности из подручја образовања и оспособљавања
за потребе обртништва прописане Законом о обрту и сродним дјелатностима.
(3) Услови које корисници морају испунити за додјелу средстава су да:
- дјелују у складу са Законом о обрту и сродним дјелатностима;
- су регистровани и имају сједиште на подручју Тузланског кантона;
- реализују програме/пројекте од интереса за Тузлански кантон;
- доставе пројекат чији је циљ у складу са намјеном дефинисаном у ставу (2) ове тачке;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- су оправдали раније додијељена финансијска средства од стране Министарства привреде;
- до сада нису остварили финансијска средства за предложену намјену из другог извора.
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава:
- Квалитет пројекта;
- Број крајњих корисника;
- Сарадња са коморама, удружењима и образовним институцијама у земљи и окружењу до 2021. године;
- Финансирање програма/пројекта из других извора;
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде за период 2018.-2020. година.
XIV
(1) Средства из тачке V овог програма намијењена су за:
− набавку базе података за анализу стања привреде на подручју Тузланског кантона, која ће садржавати
податке о анализама које се односе на привреду, привредне субјекте, финансијске показатеље, број запослених и
друге податке;
− трошкове припреме и реализације промотивних активности за промоцију привреде и привредних
потенцијала;
− трошкове израде и реализације медијског пројекта у сврху промоције предузетништва и развоја Тузланског
кантона;
− набавка услуге припреме визуелног идејног рјешења и израде промотивног материјала, који ће се користити
у активностима од значаја за промоцију предузетништва и привредног развоја Тузланског кантона, а на којем
ће се представити најзначајнији подаци и информације за инвеститоре, предузетнике и обртнике са подручја
Тузланског кантона.
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(2) Активности из става (1) ове тачке проводи Министарство привреде, а добављачи који ће пружати наведене
услуге биће изабрани у поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, бр: 39/14).
XV
(1) Одабир корисника средстава из тачака III и IV алинеје 2, 3, 4, 5, 6 и 7 овог програма врши Министарство
привреде путем јавног позива, који се објављује у дневном листу који је изабран у поступку јавних набавки за
вршење услуга оглашавања у дневним новинама и на веб страници Владе Тузланског кантона.
(2) Поступак разматрања и оцјене пријава по јавном позиву из тачака III и IV алинеје 2, 3, 4, 5, 6 и 7 овог
програма врши комисија коју именује министар привреде у Влади Тузланског кантона (у даљем тексту: министар).
(3) Комисија разматра приспјеле пријаве у погледу испуњавања услова, врши бодовање пријава према
критеријима из овог програма и на основу смјерница које сачињава Министарство привреде појединачно за
сваки пројекат те сачињава Прелиминарну ранг листу корисника средстава и Листу подносилаца чије су пријаве
неблаговремене, непотпуне и неосноване, а које се објављују на веб страници Владе Тузланског кантона.
(4) На објављене листе сви подносиоци пријава имају право приговора, који се подноси Министарству
привреде у писаној форми.
(5) Након рјешавања по уложеним приговорима, министар доноси Коначну ранг листу корисника средстава,
која се објављује на веб страници Владе Тузланског кантона.
(6) На основу Коначне ранг листе корисника средстава, Министарство привреде доноси појединачне одлуке о
одобравању финансијских средстава корисницима.
(7) Са одабраним корисницима Министарство привреде закључује појединачне уговоре.
(8) На основу појединачних одлука и уговора дозначавају се средства на трансакцијски рачун корисника.
XVI
Одабир корисника средстава из тачке IV алинеје 1. врши UniCredit Bank д.д. Мостар уз сагласност Министарства
привреде, а све у складу са Уговором о пружању услуга пласмана кредитних средстава уз субвенционисање
дијела каматне стопе привредним субјектима са подручја Тузланског кантона закљученог између Министарства
привреде и UniCredit Bank д.д. Мостар, број: 03/1-11-27003/20 од 03.12.2020. године.
XVII
За реализацију овог програма, у складу са Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021. годину и
расположивим средствима, задужује се Министарство привреде Тузланског кантона, а за реализацију трансфера
средстава корисницима, задужује се Министарство финансија Тузланског кантона.
XVIII
(1) Корисници средстава обавезни су реализовати активности у складу са намјеном средстава дефинисаним
овим програмом и дужни су поднијети извјештај о намјенском утрошку средстава са документацијом којом
се доказује реализација пројектних активности изузев корисника средстава из тачке IV алинеје 2. код којих се
додијељена средства односе на рефундацију уплаћених пореза и доприноса на плату и из плате запосленика за
мјесец март 2021. године.
(2) Министарство врши надзор намјенског трошења средстава одобреним корисницима на основу достављених
извјештаја, а по потреби и непосредним увидом код корисника средстава.
(3) У случају да корисник не реализује средства у складу са намјеном средстава Министарство привреде
покреће поступак за поврат средстава додијељених корисницима.
XIX
Овај програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА I ХЕРЦЕГОВIНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-10925-1/21
Тузла, 01.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број:
1/21), на потрошачком мјесту 11010003 – Трошкови
манифестација, у дијелу распореда расхода из буџета
(извор 10) у износу од 5.500,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
614100 - Текући трансфери другим нивоима власти
и фондовима, функционални код 0820 5.000,00 КМ
614300 - Текући трансфери непрофитним
организацијама, функционални код 0820
500.00 КМ
у корист економског кода:
614500 - Субвенција приватним предузећима
и предузетницима,
функционални код 0820
5.500,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 12377-1/21
Тузла, 02.06.2021.године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2)
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Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 17010001 – Министарство
унутрашњих послова, у дијелу распореда расхода из
буџета (извор 10) у износу од 951,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0002, функционални код 0360
951,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0006, функционални код 1011
951,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Министарство унутрашњих
послова.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11-12377/21
Тузла,03.06.2021.године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
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I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 11070001 – Уред Премијера
Тузланског кантона, у дијелу распореда расхода из
буџета (извор 10) у износу од 350,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
функционални код 0111
350,00 КМ
у корист економског кода:
613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета,
функционални код 0111
350,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство
финансија и Уред Премијера Тузланског кантона.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р..
Број: 07/1-11- 12377-2/21
Тузла, 03.06.2021.године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге - Посебна
накнада за подстицање рехабилитације и запошљавања
лица са инвалидитетом, субаналитика АА0009,
функционални код 0922
320,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0001, функционални код 0922
320,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ МС Рударска школа Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 12625/21
Тузла, 10.06.2021.
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На основу члана 3. Закона о издавачкој дјелатности
(,,Службени лист СР БиХ”, број: 35/90 и ,,Службени лист
Р БиХ”, бр. 3/93 и 23/93), чланова 1. и 9. Правилника о
поступку припремања и издавања уџбеника и других
наставних средстава за основне и средње школе
(,,Службени лист СР БиХ”, број: 4/91) као и Споразуму
о поступку припремања и одобравања уџбеника и
других наставних средстава за основне и средње школе
потписаног са Федералним министарством образовања
и науке, Министарство образовања и науке Тузланског
кантона доноси

ОДЛУКУ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину

о преузимању Списка одобрених радних уџбеника,
уџбеника, приручника, радних листова и збирки
задатака за гимназије, средње техничке и стручне
школе у школској 2021/22. години који је одобрило
Федерално министарство образовања и науке и
објавило на веб страници www.fmon.gov.ba

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21), на
потрошачком мјесту 24030021 – ЈУ МС Рударска школа
Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10),
у износу од 320,00 КМ.

I
Преузима се Списак одобрених радних уџбеника,
уџбеника, приручника, радних листова и збирки
задатака за гимназије, средње техничке и стручне школе
у школској 2021/22. години који је одобрило Федерално
министарство образовања и науке и објавило на веб
страници www.fmon.gov.ba.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:

II
Задужују се директори средњих школа да обавијесте
све наставнике о преузимању Списка уџбеника,

РЈЕШЕЊЕ
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приручника, радних листова и збирки задатака за
гимназије, средње техничке и стручне школе у
школској 2021/22. години.

основним школама чији је оснивач Скупштина
Тузланског кантона у школској 2021/2022. години, који
је саставни дио ове одлуке.

III
Одлука о преузимању Списка одобрених радних
уџбеника, уџбеника, приручника, радних листова
и збирки задатака за гимназије, средње техничке и
стручне школе у школској 2021/22. години који је
донијело Федерално министарство образовања и науке
и објавило на веб страници, објавиће се у ,,Службеним
новинама Тузланског кантона”.

II
За наставни предмет Исламска вјеронаука,
Католички вјеронаук и Православна вјеронаука, у
складу са овом одлуком, користиће се уџбеници
одобрени од стране надлежног органа вјерске заједнице.

Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО
OBRAZOVAWA I NAUKE
Dr. sc. Elvis Barakovi}
Број: 10/1-34-013294/21
Тузла, 21.06.2021. године
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На основу члана 48. став (3) Закона о основном одгоју
и образовању – пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 10/20 и 8/21), Министарство
образовања и науке Тузланског кантона доноси

III
За наставни предмет Њемачки језик (први страни
језик) и Енглески језик (други страни језик) користиће
се уџбеници који ће се на захтјев школе одобрити
посебном одлуком Министарства образовања и науке
Тузланског кантона (у даљњем тексту: Министарствo).
IV
У редовној основној школи чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона, у којој се настава
изводи из националне групе предмета, у складу са
са чланом 8. став (9) Закона о основном одгоју и
образовању – пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 10/20 и 8/21), користиће
се уџбеници који ће се на захтјев школе одобрити
посебном одлуком Министарства.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“

ОДЛУКУ

о коришћењу уџбеника/радних уџбеника у
редовним основним школама чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона у школској
2021/2022. години
I
У редовним основним школама чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона у школској 2021/2022.
години користиће се уџбеници/радни уџбеници
према Списку уџбеника/радних уџбеника у редовним

Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО
OBRAZOVAWA I NAUKE
Dr. sc. Elvis Barakovi}
Број: 10/1-34-013585/21
Тузла, 25.06.2021. године

Списак уџбеника/радних уџбеника у редовним основним школама чији је оснивач Скупштина
Тузланског кантона у школској 2021/2022. години

		
Р/Б
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ УЏБЕНИКА
Моја почетница - радни
уџбеник
Моја математика - радни
уџбеник
Моја околина - радни
уџбеник
Музичка култура - радни
уџбеник

1. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АУТОРА
Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић,
Жармен Хамидовић

ИЗДАВАЧКА КУЋА
„Вријеме“ Зеница „Нам“ Тузла

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић,
„Вријеме“ Зеница
Русмира Газдић, Светлана Дувњаковић „Нам“ Тузла
„Нам“ Тузла
Рефик Хоџић
„Вријеме“ Зеница
Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић
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5.
6.
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Ликовна култура - радни
уџбеник

Миралем Бркић

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла

New English adventure starter A

Regina Raczynska, Cristiana Bruni

„Buybook“ Сарајево

2. РАЗРЕД
Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић,
Жармен Хамидовић
Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић,
Жармен Хамидовић
Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић,
Жармен Хамидовић

1.

Моја читанка – уџбеник

2.

Моја математика –уџбеник

3.

Моја околина – уџбеник

4.

Музичка култура – уџбеник

Рефик Хоџић

5.

Ликовна култура – уџбеник

Миралем Бркић

6.

New English Adventure starter B

Tessa Lochowski i Cristiana Bruni

„Вријеме“ Зеница „Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Buybook“ Сарајево

3. RАZRED

1.

Moja čitanka - uџbenik

2.

Моја математика - уџбеник

3.

Моја околина - уџбеник

4.

Музичка култура - уџбеник

Рефик Хоџић

5.

Ликовна култура - уџбеник
Енглески језик – Family and
Friends 1“ уџбеник

Јасна Мујкић

6.

Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић,
Жармен Хамидовић
Вилдана Мујакић, Дијана Ковачевић,
Жармен Хамидовић

Naomi Simmons

„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Вријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Sarajevo Publishing“ Сарајево
Oxford University Press
Дистрибутер „Malik Books“
Сарајево

4. РАЗРЕД

1.

Читанка - уџбеник

2.

Bосански језик - уџбеник

3.

Математика – уџбеник

4.
5.

Моја околина – уџбеник
Ликовна култура – уџбеник
Музичка култура – уџбеник+
ЦД
Енглески језик DIP IN 4 –
уџбеник + ЦД

6.
7.

Зејћир Хасић, Јагода Иличић и Шимо
Ешић
Рефик Bулић
Дијана Ковачевић, Жармен Хамидовић
и Bилдана Мујакић
Самира Лугавић
Миралем Bркић

„Bосанска ријеч“ Тузла
„Bосанска ријеч“ Тузла
„Bријеме“ Зеница,“Нам“ Тузла
„Bосанска књига“ Сарајево
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла

Рефик Хоџић

„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла

Мирела Bасић, Зарифа Казазовић

„Sarajevo Publishing“ Сарајево
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5. РАЗРЕД
Шејла Шехабовић, Јасминка
Шехабовић
Шејла Шехабовић, Јасминка
Шехабовић
Bилдана Мујакић, Жармен
Хамидовић, Дијана Ковачевић
Bилдана Мујакић, Жармен
Хамидовић, Дијана Ковачевић

1.

Читанка - уџбеник

2.

Наш језик - уџбеник

3.

Математика – уџбеник

4.

Природа - уџбеник

5.

Друштво - уџбеник

Амира Идризовић

6.

Култура живљења - уџбеник

Субхија Капић

7.

Основе технике - уџбеник

Ћамил Ахметовић

8.

Ликовна култура – уџбеник

Миралем Бркић

9.

Музичка култура - уџбеник

Рефик Хоџић

10.

Енглески језик DIP IN 5 –
уџбеник са ЦД-ом

Мирела Bасић, Зарифа Казазовић

„Bријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
Bријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
Bријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
Bријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
Bријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
ИК „Bосанска ријеч“ Тузла
Bријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница,
„Нам“ Тузла
Bријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла
„Sarajevo Publishing“ Сарајево

6. РАЗРЕД
1.
2.
3.

Читанка - уџбеник
Наш језик - уџбеник
Математика – уџбеник

4.

Биологија – уџбеник

5.

Географија - уџбеник

6.
7.
8.
9.
10.

Хисторија - уџбеник
Техничка култура - уџбеник
Информатика - уџбеник
Ликовна култура - уџбеник
Музичка култура - уџбеник
Енглески језик (први страни
11. језик) CHALLENGES 1 уџбеник
Њемачки језик (други страни
12.
језик) - уџбеник
Haydi Türkҫe Ӧğrenelim 1
уџбеник турског језика, као
13.
другог страног језика, за
шести разред

Азра Bерлашевић и Bесна Алић
Амира Џибрић и Исмета Џибрић
Хариз Агић и Мара Кешина
Мехмед Башић; приређивачи: Сенка
Крго и Муамер Спахић
Грета Жупанчић и Алма Побрић
Изет Шаботић и Мирза Чехајић
Ћамил Ахметовић
Далиборка Bилић и Суада Нумић
Миралем Бркић
Рефик Хоџић
Michael Harris, David Mower и Асмир
Мешић

„Нам“ Тузла
„Босанска ријеч“ Тузла
„Нам“ Тузла
„Нам“ Тузла
„Босанска ријеч“ Сарајево,
„Дјечија књига“ Сарајево
„Нам“ Тузла
„Нам“ Тузла
„Нам“ Тузла
„Нам“ Тузла
„Нам“ Тузла
„Бuybook“ Сарајево

Bахидин Прељевић, Марија Малежић,
„Нам“ Тузла
Јелка Дежман и Гертруда Костањшек
Џ. Брацковић, U. Kiliҫ, S. Doğan,
Yunus Emre Institute/Enstitüsü
К.Арамак, Б. Koҫ, С. Цалик
„Добра књига“ Сарајево

Petak, 16. juli 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 13 - Strana 1809

7. РАЗРЕД
1.
2.
3.

Читанка - уџбеник
Наш језик - уџбеник
Математика – уџбеник

4.

Биологија - уџбеник

5.

Географија - уџбеник

6.

Хисторија - уџбеник

7.

Техничка култура - уџбеник

8.
9.
10.
11.

Информатика - уџбеник
Ликовна култура - уџбеник
Музичка култура - уџбеник
Физика - уџбеник
Енглески језик (први страни
12.
језик) - уџбеник
13.

Њемачки језик (други страни
језик) - уџбеник

Азра Bерлашевић и Bесна Алић
Азра Bерлашевић и Bесна Алић
Атија Фако
Исат Скендеровић, Авдул Адровић и
Љиљана Толић
Дамир Џафић и Анђелина
Сулејмановић
Изет Шаботић и Мирза Чехајић
Ћамил Ахметовић, Фуад Суљкановић,
Нијаз Халиловић, Мурис Чичкушић и
Елбин Газибеговић
Далиборка Bилић и Суада Нумић
Миралем Бркић
Рефик Хоџић
Смајо Сулејмановић
Michael Harris, David Mower и Асмир
Мешић
Bахидин Прељевић, Аднан Чавро,
Маринка Малежић и Гертруда
Костајншек

Haydi Türkҫe Ӧğrenelim 2,
уџбеник турског језика, као
14.
другог страног језика, за
седми разред

Џ. Брацковић, U. Kiliҫ, S. Doğan,
К.Арамак, Б. Koҫ, С. Цалик, Е. Целик,
Т. Демир

15. „Основи демократије“

ауторска права „Центар за грађанско
образовање“

„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Босанска ријеч“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Buybook“ Сарајево
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
Yunus Emre Institute/Enstitüsü
„Добра књига“ Сарајево
„Цивитас Босне и Херцеговине“

8. РАЗРЕД
1.
2.

Читанка - уџбеник
Босански језик - уџбеник

3.

Математика - уџбеник

4.
5.
6.

Биологија - уџбеник
Географија - уџбеник
Хисторија - уџбеник

7.

Техничка култура - уџбеник

8.

Информатика - уџбеник

9.

Хемија - уџбеник

Азра Bерлашевић и Bесна Алић
Алмира Хаџихрустић
Мара Кешина, Сабиха Бабовић,
Един Кљајић, Адис Пирија и Мирха
Ибришимовић
Исат Скендеровић и Авдул Адровић
Салих Куленовић и Дамир Џафић
Изет Шаботић и Мирза Чехајић
Ћамил Ахметовић, Јасмин Карахмет,
Белма Хубан, Асим Глухић, Фахрудин
Смајловић, Елвир Ибељић, Нихад
Мујезиновић, Мерсад Bатић, Џемал
Захировић, Хазим Фехрић, Асиф
Анделић и Сенад Мулић
Далиборка Bилић и Амела Казазић
Санија Адровић, Ервада Синановић,
Зинајда Пашагић - Хаџић и Ленка
Делић

„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Сарајево Publishing“ Сарајево
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла

„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла

Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
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10. Ликовна култура - уџбеник
11. Музичка култура - уџбеник
12. Физика - уџбеник
13.

Енглески језик „Challenges 3“
(први страни језик) - уџбеник

14.

Њемачки језик (други страни
језик) - уџбеник

Турски језик (други страни
15. језик) - Haydi Türkçe
Öğrenelim 3

Миралем Бркић
Рефик Хоџић
Мирсудин Пачариз, Амир Хаџић,
Мина Адровић и Неџад Удвинчић
Michael Harris, David Mower, Анна
Сикорзyнска и Асмир Мешић
Лара Хеџић, Аднан Чевра, Нихада
Кахрић, Маринка Малежић, Гертруда
Костајншек и Јелка Дежман
Џ. Брацковић, U. Kiliҫ, S. Doğan,
К.Арамак, Б. Koҫ, С. Цалик, Е. Целик,
Т. Демир
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„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Buybook“ Сарајево
„Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
Yunus Emre Institute/Enstitüsü
„Добра књига“ Сарајево

9. РАЗРЕД
1.

Читанка - уџбеник

Aзра Bелашевић и Bесна Алић

2.

Наш језик - уџбеник

Амира Џибрић

3.

Математика – уџбеник

Шефкет Арсланагић

4.

Биологија – уџбеник

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Амела Бегић и Јасминка Халиловић
Алмира Бећировић, Едис Хоџић,
Географија - уџбеник
Самир Бајрактаревић и Анђелина
Сулејмановић
Хисторија – уџбеник
Изет Шаботић и Мирза Чехајић
Ћамил Ахметовић, Суада Нумић и
Техничка култура – уџбеник
Нахид Куленовић
Информатика - уџбеник
Далиборка Bилић и Амела Казазић
Хемија - уџбеник
Наташа Миличевић и Медиха Мусић
Музичка култура - уџбеник
Рефик Хоџић
Ликовна култура - уџбеник
Јасна Мујкић
Физика – уџбеник
Др. Нада Габела и др. Хаснија Муратовић
Енглески језик „Challenges 4“ Асмир Мешић, Michael Davis, David
(први страни језик) – уџбеник Mower, Анна Сикорзyнска
Њемачки језик (други страни
Злата Маглајлија
језик) - уџбеник
Турски језик (други страни
Hayati Develi, dr. Ibrahim Gultekin, dr.
језик) - Haydi Türkçe
Saban Cobanoglu
Öğrenelim 4
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-34-013585-1/21
Тузла, 25.06.2021. године

„Bријеме“ Зеница „Нам“ Тузла
„Дјечија књига“ Сарајево
„Босанска ријеч“ Сарајево
„Дјечија књига“ Сарајево
„Босанска ријеч“ Сарајево
„Босанска књига“ Сарајево
„Нам“ Тузла
„Нам“ Тузла „Bријеме“ Зеница
„Нам“ Тузла „Bријеме“ Зеница
Bријеме“ Зеница, „Нам“ Тузла
„Сарајево Publishing“ Сарајево
„Нам“ Тузла „Bријеме“ Зеница
„Сарајево Publishing“ Сарајево
„Grafex“ Мостар
„Buybook“ Сарајево
„Дјечија књига“ Сарајево
„Босанска ријеч“ Сарајево
Yunus Emre Institute/Enstitüsü
„Добра књига“ Сарајево

МИНИСТАР
др.сци. Елвис Бараковић,с.р.
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На основу члана 37. Закона о основном одгоју и образовању - пречишћени текст („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 10/20 и 8/21) и члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени текст („Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 10/21 и 8/21) министар образовања и науке Тузланског кантона доноси

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
1. Школска 2021/2022. година траје од 01.09.2021. године до 31.08.2022. године.
2. Настава се реализује по полугодиштима и траје 185 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
реализују у оквиру 175 наставних дана.
3. Настава у завршном разреду основне школе траје 170 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
планирају и реализују у оквиру 160 наставних дана.
4. Настава у завршном разреду средње школе траје 160 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји
планирају и реализују у оквиру 150 наставних дана.
5. Настава у првом полугодишту почиње првог радног дана у септембру, односно у сриједу 01.09.2021. године,
а завршава посљедњег радног дана у децембру 2021. године, односно у петак 31.12.2021. године (87 радних дана).
6. Зимски одмор/распуст за ученике траје четири седмице и то од понедјељка 01.01.2022. до петка 28.01.2022.
године.
7. Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак 31.01.2022. године и траје до сриједе 17.06.2022. године
(98 радних дана), а друго полугодиште траје до 30.06.2022. године.
8. Настава у другом полугодишту у првом разреду основне школе почиње у понедјељак 31.01.2022. године и
траје до петка 10.06.2022. године (93 радних дана).
9. Настава у другом полугодишту у завршном разреду основне школе почиње у понедјељак 31.01.2022.
године и траје до петка 27.05.2022. године (83 радних дана).
10. Настава у другом полугодишту у завршном разреду средње школe почиње у понедјељак 31.01.2022.
године и траје до петка 13.05.2022. године (73 радних дана).
Напомена:
У складу са чланом 39. Закона о основном одгоју и образовању и 46. Закона о средњем образовању и одгоју
школа је дужна реализовати наставни план и програм, односно годишњи фонд наставних часова, ако се утврди да
није остварен наставни план и програм, односно годишњи фонд наставних часова мора се настава продужити док
се не оствари годишњи фонд наставних часова.
11. Школа може изузетно, према потреби, у складу са чланом 38. став 5. Закона о основном одгоју и образовању
- пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/21 и 8/21) и чланом 43. став 5. Закона о
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20 и 8/21) у
оквиру једне радне суботе у току мјесеца организовати додатну и допунску наставу, рад секција и ученичких
организација, као и надокнаду наставе у складу са одлуком Министарства.
12. Обавезне сједнице наставничког вијећа и одјељенских вијећа одржати у септембру 2021. године као и
јануару, мају, јуну и августу 2022. године.
13. Школа не ради у вријеме међународних празника:
Нова Година (1. и 2. јануар),
Међународни празник рада (1. и 2. мај).
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14. Школа не ради у вријеме државних празника:
- Дан државности Босне и Херцеговине (25. новембар) и
- Дан независности Босне и Херцеговине (1. март).
15. Школа не ради за вријеме вјерских празника један дан у случају када школу похађа преко 50% ученика исте
националности, с тим да ученици и запосленици, који славе вјерски празник, имају право да оправдано изостану
један дан и када школа организује наставу за вријеме вјерских празника, а у складу са чланом 54. став 3. Закона о
раду („Службене новине ФБиХ“, број: 26/16). Вјерски празници:
-

Рамазански бајрам (_______),
Курбан бајрам (_______),
Католички Божић (25.12.2020.),
Православни Божић (07.01.2021.),
Песах (_______),
Ускрс (_______),
Васкрс (_______),

Напомена: 5. октобар Свјетски дан учитеља обиљежава се као радни ненаставни дан.
16. Годишњим програмом сваке школе планирају се:
-

Дан школе (________),
Излети (________),
Екскурзије (________),

17. Значајни датуми:
-

09.02. - Међународни дан образовања;
10.02. - Дан сигурнијег Интернета;
21.02. - Међународни дан матерњег језика;
20.03. - Међународни дан среће;
21.03. - Свјетски дан поезије;
21.03. - Дан заштите шума;
21.03. - Дан посвећен особама са Дауновим синдромом;
22.03. - Дан заштите вода;
27.03. - Свјетски дан позоришта;
04.04. - Међународни дан борбе против мина;
01.04. - Свјетски дан борбе против алкохолизма;
02.04. - Дан дјечије књиге;
07.04. - Свјетски дан здравља;
08.04. - Свјетски дан Рома;
12.04. - Међународни дан дјеце улице;
18.04. - Међународни дан споменика;
22.04. - Дан планете Земље;
23.04. - Свјетски дан књиге;
08.05. - Дан Црвеног крижа;
09.05. - Дан Европе;
09.05. - Дан побједе над фашизмом;
15.05. - Међународни дан породице;
22.05. - Међународни дан биодиверзитета;
31.05. - Дан непушача;
05.06. - Свјетски дан заштите околиша;
26.06. - Дан борбе против дрога;
12.08. - Међународни дан младих;
08.09. - Дан борбе против неписмености;
15.09. - Међународни дан демократије;
16.09. - Међународни дан заштите озонског омотача;
21.09. - Међународни дан мира;
22.09. - Дан без аутомобила;
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23.09. - Дан европске културне баштине;
01.10. - Међународни дан старијих особа;
02.10. - Међународни дан ненасиља;
04.10. - Свјетски дан животиња;
Октобар мјесец књиге;
4. понедјељак у октобру се обиљежава као Међународни дан школских библиотека;
05.10. - Дан дјетета;
05.10. - Свјетски дан учитеља;
10.10. - Свјетски дан менталног здравља;
12.10. - Дан проналазача;
15.10. - Свјетски дан хране;
18.10. - Европски дан борбе против трговине људима;
24.10. - Дан Уједињених нација;
25.10. - Дјечија недјеља до 30.10.;
31.10. - Свјетски дан штедње;
04.11. - Свјетски дан климатских промјена;
16.11. - Међународни дан толеранције;
трећа седмица новембра - Глобална седмица предузетништва;
17.11. - Међународни дан ученика и студената;
20.11. - Међународни дан дјечијих права;
25.11. - Међународни дан борбе против насиља над женама;
03.12. - Међународни дан особа са инвалидитетом;
05.12. - Међународни дан волнтера;
09.12. - Међународни дан борбе против корупције;
10.12. - Међународни дан људских права;
11.12. - Међународни дан планина;
20.12. - Дан борбе против пушења;
31.12. - Дан дјечије радости;

НАПОМЕНА:
Основне и средње школе на основу Школског календара за 2021/2022. годину морају урадити Школски
календар за школу у који ће посебно планирати: сједнице наставничког/професорског вијећа, одјељенских и
разредних вијећа, дан школе, излете, екскурзије, посјете, приредбе и друге манифестације.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-34-12341/21
Тузла, 07.05.2021. године

МИНИСТАР
др.сци. Елвис Бараковић,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 35/05)
члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2021. годину („Службене новине Тузланског
кантона“ , број: 1/21) и Поглавља III тачка 2. Табела
1. редни број 3. Програма мјера здравствене заштите
животиња на подручју Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 04/1-20-011875/21, од 01.06.2021. године,
на који је Влада Тузланског кантона дала сагласност
Одлуком, број: 02/1-20-11875-2/21, од 15.06.2021.
године, а у вези са чланом 124. Закона о ветеринарству
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
број: 46/00), министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде доноси

ОДЛУКУ

о суфинансирању мјера здравствене заштите
животиња, на подручју Тузланског кантона, за
2021. годину
I
Овом одлуком одобрава се суфинансирање мјера
здравствене заштите животиња, на подручју Тузланског
кантона, за 2021. годину, из средстава планираних
Буџетом Тузланског кантона за 2021. годину, раздјел
14 глава 01 потрошачко мјесто 0001, и то у износу
од 1.800,00 КМ (словима: хиљаду осам стотина
конвертибилних марака и 00/100) за вакцинацију свиња
против класичне куге свиња, како слиједи:
a) 3,00 КМ (словима: три конвертибилне марке и
00/100) по грлу за вакцинацију свиња против класичне
куге свиња.
II
Средства ће се дозначити ветеринарским
организацијама које посједују важеће рјешење о
испуњавању прописаних услова за обављање наведених
послова, након што изврше вакцинацију свиња против
класичне куге свиња, на подручју епизоотиолошке
јединице (општине) на којој је ветеринарска организација
регистрована.
III
Суфинансирање мјера из тачке I ове одлуке
проводиће се за сва грла, која буду вакцинисана
у периоду од дана добивања сагласности Владе
Тузланског кантона на Програм мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског кантона
за 2021. годину а након што се изврши провјера
достављених захтјева и када се стекну услови за уредан
број грла, у складу са расподјелом предвиђеном у
Поглављу III Табела 2, редни број 3. Програма мјера
здравствене заштите животиња на подручју Тузланског
кантона за 2021. годину.
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IV
За исплату средстава из тачке I ове одлуке,
ветеринарске организације су дужне поднијети
захтјев Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде Тузланског кантона, најкасније до
10.10.2021. године.
Уз захтјев, из претходног става, потребно је доставити:
а ) фискални рачун,
б) извјештај о извршеној вакцинацји свиња на
Образцу број 7,
ц) извјештај о извршеној вакцинацији у електронској
форми (EXCEL) на ЦД-у са обавезно евидентираном
старости и сполом животиње,
д) потврду о извршеној мјери вакцинације свиња
против класичне куге свиња (копија) потписана од
стране власника,
е) потврду о проведеним обавезним мјерама (прилог
V програма Уреда за ветеринарство).
V
Ветеринарске организације су дужне власнику
животиње издати нумерисану (оригинал) потврду о
извршеној мјери вакцинације свиња против класичне
куге свиња, непосредно послије провођења мјере,
која мора садржавати сљедеће податке: име и презиме
власника, адресу, бројеве ушних маркица вакцинисаних
грла, датум вакцинације, назив вакцине, спол и старост
животиње.
Ветеринарске организације су дужне власнику
животиње издати потврду о проведеним обавезним
мјерама (прилог V програма Уреда за ветеринарство).
VI
Инспекцијски
надзор
вршиће
Кантонални
ветеринарски инспектор, у складу са оперативним
планом Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона.
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде ће примјеном методе случајног узорка или
властите процјене, затражити вршење инспекцијског
надзора.
Кантонални ветеринарски инспектор дужан је у
вези са сваким појединачним захтјевом за вршење
инспекцијског надзора, доставити Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона записник о извршеном инспекцијском надзору,
најкасније у року од седам дана од дана запримања
захтјева.
VII
У случају када Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона утврди
да је одређена ветеринарска организација, приликом
подношења захтјева за исплату средстава за обављену
вакцинацију из тачке I ове одлуке, поднијела или
предочила лажне податке или исправе или прешутила
одређене околности и чињенице, о наведеном ће
обавјестити Кантоналног ветеринарског инспектора,
ради утврђивања и изрицања управних или других мјера.
Уколико Министарство пољопривреде, шумарства и
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водопривреде Тузланског кантона утврди да је радњама
из става (1) овог члана остварена незаконита корист,
покренуће и провести поступак за поврат незаконито
стечених средстава.
VIII
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона и Министарство финансија Тузланског кантона.
IX
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности
Vладе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у
,,Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-013315/21
Датум: 15.06.2021. године

МИНИСТАР
мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ.,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05),
члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2021. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 1/21) и Поглавља III, тачка 2. Расходи,
Табела 1. редни број 5. Програма мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског кантона за
2021. годину, број: 04/1-20-011875/21 од 01.06.2021.
године, на који је Влада Тузланског кантона дала
сагласност Одлуком, број: 02/1-20-11875-2/21 од
15.06.2021. године, а у вези са чланом 124. Закона о
ветеринарству („Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде доноси

ОДЛУКУ

о финансирању мјера здравствене заштите
животиња, на подручју Тузланског кантона,
за 2021. годину, по наредби Кантоналне управе
за инспекцијске послове Тузланског кантона и
трошкови мјера ветеринарског јавног здравства
I
Овом одлуком одобрава се финансирање мјера
здравствене заштите животиња, на подручју Тузланског
кантона, за 2021. годину, по наредби Кантоналне
управе за инспекцијске послове Тузланског кантона
(ветеринарског инспектора), из средстава планираних
Буџетом Тузланског кантона за 2021. годину, раздјел 14,
глава 01, потрошачко мјесто 0001, у износу од 30.000,00
КМ (словима: тридесет хиљада конвертибилних марака
и 00/100).
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II
Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се из
средстава предвиђених Програмом мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског кантона за
2021. годину поглавље III, тачка 2. Расходи, Табела1.
редни број 5. „Трошкови провођења мјера здравствене
заштите животиња по наређењу Кантоналне управе за
инспекцијске послове Тузланског кантона и трошкови
мјера ветеринарског јавног здравства“, на подручју
Тузланског кантона за 2021. годину.
III
Средства ће се дозначити корисницима, након што
изврше мјере које је рјешењем наложио Кантонални
ветеринарски инспектор Кантоналне управе за
инспекцијске послове Тузланског кантона и поднесу
захтјев Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Тузланског кантона (у даљем тексту:
Министарство) у прописаним роковима.
Уз захтјев, из претходног става, потребно је
доставити:
а) фактуру,
б) фискални рачун,
ц) цјеновник ветеринарске организације,
д) рјешење Кантоналног ветеринарског инспектора,
е) записник о извршеним мјерама по налогу
Кантоналног ветеринарског инспектора,
ф) налаз надлежне установе која је вршила
дијагностичко испитивање.
IV
За исплату средстава из тачке II ове одлуке,
ветеринарске организације са подручја Тузланског кантона
које имају рјешење овог Министарства о испуњавању
услова у погледу простора, кадра и ветеринарско техничке
опреме за обављање послова ветеринарске дјелатности,
су дужне поднијети захтјев Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона, најкасније
10 дана од дана извршене мјере.
За исплату средстава из тачке II ове одлуке,
овлашћени ветеринарски лабораторији са подручја
Тузланског кантона дужни су поднијети захтјев овом
Министарству на крају сваког мјесеца.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
и Министарство финансија Тузланског кантона.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности
Владе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у
,,Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-013322/21
Датум: 15.06.2021. године

МИНИСТАР
мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ.,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05)
члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2021. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 1/21) и Поглавља III тачка 2. Табела 1.
редни број 1. и 2., Програма мјера здравствене заштите
животиња на подручју Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 04/1-20-011875/21 од 01.06.2021. године,
на који је Влада Тузланског кантона дала сагласност
Одлуком, број: 02/1-20-11875-2/21 од 15.06.2021.
године, а у вези са чланом 124. Закона о ветеринарству
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
број: 46/00), министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде доноси

ОДЛУКУ

о подмирењу дијела трошкова за вјештачко
осјемењивање крава
I
Овом одлуком одобрава се суфинансирање дијела
трошкова за вјештачко осјемењивање крава (први пут),
на подручју Тузланског кантона, за 2021. годину, из
средстава планираних Буџетом Тузланског кантона за
2021. годину, раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто
0001 и то у износу од укупно 204.000,00 КМ (словима:
двије стотине и четири хиљаде конвертибилних марака
и 00/100) за како слиједи:
a) 10,00 КМ (словима: десет конвертибилних марака
и 00/100) по грлу за вјештачко осјемењивање крава,
први пут, за период од 01.01.2021-10.06.2021. године
б) 18,00 КМ (словима: осамнаест конвертибилних
марака и 00/100) по грлу за вјештачко осјемењивање
крава, први пут, за период од 11.06.2021.-30.11.2021.
године
II
Овом одлуком је обухваћена субвенција вјештачког
осјемењивања
крава,
према
пољопривредним
произвођачима, и то посредством ветеринарских
станица, на начин да се за период од 01.01.202110.06.2021. године крајњи износ цијене вјештачког
осјемењивања први пута према пољопривредном
произвођачу умањује за 10,00 КМ , док ће се за период
од 11.06.2021.- 30.11.2021. године тај износ умањити
за 18,00 КМ. Цјеновник ветеринарске станице која
врши вјештачко осјемењивање мора бити усклађен
са Цјеновником „минималних и максималних цијена
ветеринарских услуга на територији Федерације Босне
и Херцеговине“ усвојеним од стране Ветеринарске
коморе ФБиХ, односно максимални износ цијене
вјештачког осјемењивања износи 40,00 КМ.
III
Средства ће се дозначити ветеринарским
организацијама које посједују важеће рјешење
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о испуњавању прописаних услова за обављање
наведених послова, након што изврше вјештачко
осјемењивање и поднесу захтјев Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона (у даљем тексту: Министарство) са прописаном
документацијом.
IV
За исплату средстава из тачке I ове одлуке,
ветеринарске организације су дужне поднијети захтјев
Министарству, најкасније до 30.06.2021. године за грла
осјемењена од 01.01.2021 - 10.06.2021 године, односно
до 10.12.2021. године за грла осјемењена од 11.06.2021
- 30.11.2021 године.
Уз захтјев, из претходног става, потребно је
доставити:
a) списак власника са бројем грла код којих је
извршено вјештачко осјемењивање са наведеним
бројем ушних маркица,
б) списак власника са бројем грла код којих је
извршено вјештачко осјемењивање са наведеним
бројем ушних маркица у електронској форми (Excel),
ц) фактуру и фискални рачун,
д) фотокопију рачуна извршене услуге
као
доказ о извршеној услузи и умањењу цијене према
пољопривредном произвођачу.
V
Ветеринарске организације су дужне власнику
животиње издати рачун о извршеној услузи.
VI
Инспекцијски
надзор
вршиће
Кантонални
ветеринарски инспектор, у складу са оперативним
планом Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона.
Министарство ће примјеном методе случајног
узорка или властите процјене, затражити вршење
инспекцијског надзора.
Кантонални ветеринарски инспектор дужан је у вези са
сваким појединачним захтјевом за вршење инспекцијског
надзора, доставити Министарству записник о извршеном
инспекцијском надзору, најкасније у року од седам дана
од дана запримања захтјева.
VII
У случају када Министарство утврди да је одређена
ветеринарска организација, приликом подношења
захтјева за исплату средстава за обављено вјештачко
осјемењивање из тачке I ове одлуке, поднијела или
предочила лажне податке или исправе или прешутила
одређене околности и чињенице, о наведеном ће
обавјестити Кантоналног ветеринарског инспектора,
ради утврђивања и изрицања управних или других
мјера.
Уколико Министарство утврди да је радњама из
става (1) овог члана остварена незаконита корист,
покренуће и провести поступак за поврат незаконито
стечених средстава.
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VIII
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
и Министарство финансија Тузланског кантона.
IX
Ова одлука ступа на снагу даном добивања
сагласности Владе Тузланског кантона на Програм, а
биће објављена у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-013310/21
Датум: 15.06.2021. године

МИНИСТАР
мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ.,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05)
члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2021. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 1/21) и Поглавља III тачка 2. Табела
1. редни број 6, Програма мјера здравствене заштите
животиња на подручју Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 04/1-20-011875/21 од 01.06.2021. године,
на који је Влада Тузланског кантона дала сагласност
Одлуком, број: 02/1-20-11875-2/21 од 15.06.2021.
године, а у вези са чланом 124. Закона о ветеринарству
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
број: 46/00), министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде доноси

ОДЛУКУ

о подмирењу трошкова провођења мјера
дијагностичког испитивања на бруцелозу и
туберкулозу мушких грла старијих од 12 мјесеци
I
Овом одлуком одобрава се подмирење трошкова
провођења мјера дијагностичког испитивања на
бруцелозу и туберкулозу мушких грла старијих
од 12 мјесеци, на подручју Тузланског кантона, за
2021. годину, из средстава планираних Буџетом
Тузланског кантона за 2021. годину, раздјел 14, глава
01, потрошачко мјесто 0001 и то у износу од 43.750,00
КМ (словима: четрдесет три хиљаде седам стотина и
педесет конвертибилних марака и 00/100).
Подмирење трошкова у износу од 25,00 КМ вршиће
се на начин да се:
a) ветеринарским организацијама исплаћује
износ од 20,00 КМ (узимање узорка за дијагностикчко
испитивање на бруцелозу у износу од 5,00 КМ и 15,00
КМ за проведену мјеру туберкулинизације),
б) овлашћеном лабораторију износ од 5,00 КМ по
узорку за дијагностичко испитивање на бруцелозу.
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II
Подмирење трошкова из тачке I ове одлуке
проводиће се за сва грла, старија од 12 мјесеци која се у
датом тренутку налазе на фарми, узимајући у обзир да
период од претходног испитивања не смије бити краћи
од шест мјесеци.
За мушка грла која нису планирана за даљи узгој
(клање и сл.) а млађа су од 12 мјесеци, трошак проведбе
мјере туберкулинизације сноси власник, ако другачије
није одређено, из разлога што је циљ мјере потицај грла
за узгој.
Мушка грла за које власник има доказ да су слободна
од туберкулозе неће бити обухваћена у дијелу који се
односи на партиципацију туберкулинизације, него ће
наведена грла бити обухваћена партиципацијом која се
односи на дијагностичко испитивање на бруцелозу, за
она грла старија од 12 мјесеци.
III
Средства ће се дозначити корисницима, на
начин да ветеринарске организације које посједују
важеће рјешење о испуњавању прописаних услова
за обављање наведених послова, након што изврше
мјере туберкулинизације и дијагностичког испитивања
на бруцелозу, поднесу захтјев Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона (у даљем тексту: Министарство) са прописаном
документацијом у предвиђеном року.
За исплату средстава из тачке I ове одлуке, овлашћени
ветеринарски лабораторији са подручја Тузланског
кантона дужни су поднијети захтјев Министарству на
крају сваког мјесеца и уз захтјев приложити прописану
документацију.
IV
За исплату средстава из тачке I ове одлуке,
ветеринарске организације су дужне поднијети захтјев
Министарству, до 5-ог у мјесецу за претходни мјесец.
Уз захтјев, из претходног става, потребно је
доставити:
а)
табеларни приказ о извршеној мјери
туберкулинизације (име и презиме, мјесто адреса,
шифра имања, број ушне маркице животиње, старост
изражена у мјесецима, дебљина кожног набора прије
апликације туберкулина и дебљина кожног набора
након очитања реакције након 72 h и потписом власника
на табели),
б) табеларни приказ у електронској форми (Excel),
ц) потврду о проведеним обавезним мјерама (прилог
V програма Уреда за ветеринарство),
д) лабораторијски налаз овлашћеног лабораторија
са подручја Тузланског кантона о извршеној услузи
дијагностичког испитивања на бруцелозу,
e) фактура и фискални рачун за учињену услугу.
Овлашћени лабораториј уз захтјев Министарству на
крају сваког мјесеца подносе:
а) налаз лабораторијског испитивања,
б) спецификација извршених услуга,
ц) фактура и фискални рачун.
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V
Ветеринарске организације су дужне власнику
животиње издати потврду о проведеним обавезним
мјерама (прилог V програма Уреда за ветеринарство).
VI
Инспекцијски
надзор
вршиће
Кантонални
ветеринарски инспектор, у складу са оперативним
планом Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона.
Министарство ће примјеном методе случајног
узорка или властите процјене, затражити вршење
инспекцијског надзора.
Кантонални ветеринарски инспектор дужан је у вези са
сваким појединачним захтјевом за вршење инспекцијског
надзора, доставити Министарству записник о извршеном
инспекцијском надзору, најкасније у року од седам дана
од дана запримања захтјева.
VII
У случају када Министарство утврди да је одређена
ветеринарска организација, приликом подношења
захтјева за исплату средстава за обављену вакцинацију
из тачке I ове одлуке, поднијела или предочила лажне
податке или исправе или прешутила одређене околности
и чињенице, о наведеном ће обавјестити Кантоналног
ветеринарског инспектора, ради утврђивања и
изрицања управних или других мјера.
Уколико Министарство утврди да је радњама из
става 1. овог члана остварена незаконита корист,
покренуће и провести поступак за поврат незаконито
стечених средстава.
VIII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
и Министарство финансија Тузланског кантона.
IX
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности
Владе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у
,,Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-013324/21
Датум: 15.06.2021. године
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МИНИСТАР
мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ.,с.р.

На основу члана 56. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број:
35/05), члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2021.годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 1/21) и Поглавља III тачка
2. Табела 1. редни број 7, Програма мјера здравствене
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заштите животиња на подручју Тузланског кантона за
2021. годину, број: 04/1-20-011875/21 од 01.06.2021.
године, на који је Влада Тузланског кантона дала
сагласност Одлуком, број: 02/1-20-11875-2/21 од
15.06.2021. године, а у вези са Правилником о поступку
исплате надокнаде штете за нешкодљиво уклоњене
серопозитивне
животиње
(„Службене
новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 98/12 и 88/18,
у даљем тексту: Правилник), и чланом 124. Закона о
ветеринарству („Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде доноси

ОДЛУКУ

о трошковима еутаназије животиња на подручју
Тузланског кантона за 2021. годину
I
Овом одлуком одобрава се финансирање мјера
здравствене заштите животиња на подручју Тузланског
кантона, накнада за трошкове еутаназије животиња
на подручју Тузланског кантона за 2021. годину, из
средстава планираних Буџетом Тузланског кантона за
2021. годину, раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто
0001, у износу од 15.000,00 КМ (словима: петнаест
хиљада конвертибилних марака и 00/100).
II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из
средстава предвиђених Програмом мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског кантона за
2021. годину, поглавље III, тачка 2. Расходи, Табела
1. редни број 7. „Трошкови еутаназије животиња“, на
подручју Тузланског кантона за 2021. годину.
III
Средства
ће
се
дозначити
ветеринарским
организацијама које посједују важеће рјешење о
испуњавању прописаних услова за обављање наведених
послова, након што изврше мјере које је рјешењем
наложио кантонални ветеринарски инспектор Кантоналне
управе за инспекцијске послове Тузла.
Ветеринарска станица подноси образац захтјева уз
који прилаже сљедећу документацију:
а) фактуру која садржи цијену и количину утрошеног
средства те обрачун рада доктора вет.медицине и вет.
техничара по јединици мјере проведених на пословима
еутаназије животиње (из обрачуна изоставити обрачун
јединичног времена рада проведеног на обављању
послова DDD након извршене еутаназије),
б) фискални рачун,
ц) цјеновник ветеринарске организације,
д) рјешење Кантоналног ветеринарског инспектора,
е) записник о извршеним мјерама по налогу
Кантоналног ветеринарског инспектора,
ф) налаз надлежне установе која је вршила
дијагностичко испитивање,
г) копију жиро-рачуна.
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IV
Поступак за исплату надокнаде покреће се на захтјев
ветеринарске станице. Захтјев се подноси кантоналном
министарству у року од 15 дана од дана извршења
нешкодљивог уклањања животиње.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона и Министарство финансија Тузланског кантона.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном добивања
сагласности Владе Тузланског кантона на Програм, а
биће објављена у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-013325/21
Датум: 15.06.2021. године

МИНИСТАР
мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ.,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број:
35/05), члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2021. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 1/21) и Поглавља III тачка
2. Табела 1. редни број 4, Програма мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског кантона за
2021. годину, број: 04/1-20-011875/21, од 01.06.2021.
године, на који је Влада Тузланског кантона дала
сагласност Одлуком, број: 02/1-20-11875-2/21 од
15.06.2021. године, а у вези са Правилником о поступку
исплате надокнаде штете за нешкодљиво уклоњене
серопозитивне
животиње
(„Службене
новине
Федерације Босне и Херцеговине“,број: 98/12 и 88/18,
у даљем тексту: Правилник), и чланом 124. Закона о
ветеринарству („Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде доноси

ОДЛУКУ

о накнади за еутаназиране животиње на подручју
Тузланског кантона за 2021.годину
I
Овом одлуком одобрава се финансирање мјера
здравствене заштите животиња на подручју Тузланског
кантона, „Накнада за еутаназиране животиње“, на
подручју Тузланског кантона за 2021. годину“, из
средстава планираних Буџетом Тузланског кантона за
2021. годину, раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто
0001, у износу од 40.000,00 КМ (словима: четрдесет
хиљада конвертибилних марака и 00/100).
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II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из
средстава предвиђених Програмом мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског кантона за
2021. годину поглавље III, тачка 2. Расходи,Табела1.
редни број.4. „Накнада за еутаназиране животиње“, на
подручју Тузланског кантона за 2021. годину.
III
Средства ће се дозначити корисницима, након
што изврше мјере које је рјешењем наложио Главни
федерални ветеринарски инспектор.
Власник подноси образац захтјева уз који прилаже
сљедећу документацију:
a) потврдан лабораторијски налаз,
б) рјешење надлежног ветеринарског инспектора
којим се налаже спровођење мјера,
ц) записник комисије о извршеној еутаназији и
нешкодљивом уклањању,
д) записник комисије о процјени вриједности
животиња и предмета,
е) пасош животиње,
ф) доказ о проведеним мјерама за претходну годину,
г) доказ да је на пчелињаку у периоду март/април
2021. године обављен клинички преглед пчелињака,
х) копију личне карте,
и) копију жиро-рачуна.
IV
Поступак за исплату надокнаде покреће се на
захтјев власника. Захтјев се подноси кантоналном
министарству у року од седам дана од дана извршења
нешкодљивог уклањања животиње.
V
Након проведеног поступка за утврђивање права на
надокнаду штете 50% средства обезбјеђује и исплаћује
кантонално министарство.
На основу документације из члана 7. Правилника
и рјешења кантоналног министарства о праву власника
на надокнаду, Федерално министарство исплаћује
власнику преосталих 50% од процијењене вриједности
животиње.
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона и Министарство финансија Тузланског
кантона.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности
Владе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у
,,Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-013319/21
Датум: 15.06.2021. године

МИНИСТАР
мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ.,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 35/05), члана 178. став (2) Закона о водама (,,Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 70/06), члана 56. Закона о водама (,,Службене новине Тузланског
кантона’’, бр. 11/08 и 12/20) и члана 72. став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021. годину
(,,Службене новине Тузланског кантона’’, број: 1/21), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у
Влади Тузланског кантона доноси

ПРОГРАМ

УЛАГАЊА СРЕДСТАВА ВОДНИХ НАКНАДА У ОБЛАСТ ВОДОПРИВРЕДЕ У 2021. ГОДИНИ
I
Овим програмом утврђују се приходи водних накнада који припадају Тузланском кантону (у даљем тексту:
Кантон), начин расподјеле, односно улагања намјенских средстава и начин реализације пројеката планираних
Програмом за 2021. годину.
II
Приход средстава опште и посебних водних накнада који припада Кантону у 2021. години процијењен је у
износу од 11.980.000,00 КМ. Процјена планираних прихода извршена је на основу анализе остварених прихода
у 2020. години.
Пренесена неутрошена средства водних накнада из 2020. године износе 5.897.402,12 КМ. Укупни приходи и
расходи, односно улагања у област управљања водама Програмом за 2021. годину, Буџетом Тузланског кантона за
2021. годину планирани су у износу од 11.980.000,00 КМ.
Табела: приходи
Редни
број
1
I
1
1.1
1.2
II
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
III
3.1
IV
4.1

Извор средстава

Укупно планирани
приходи 2021.
године

2

3

7212 - Остали приходи од имовине
Посебне водне накнаде по основу закупа
Приходи од закупа јавног водног добра на површинским водама I
721225
категорије
Приходи од закупа јавног водног добра на површинским водама II
721226
категорије
7225-Накнаде и таксе по федералним законима и прописима
Посебне водне накнаде (ПВН)
722521
Регистрација моторних возила
722522
Заштита вода
722523
Коришћење површинских и подземних вода за јавну водоопскрбу
Коришћење површинских и подземних вода за флаширање воде и
722524
минералне воде
Коришћење површинских и подземних вода за индустријеке процесе,
722525
укључујући и термоелектране
722526
Коришћење воде за производњу ел. енергије у хидроелектранама
722527
Вађење материјала из водотока
722528
Посебна водна накнада за заштиту од поплава
Општа водна накнада
722529
Општа водна накнада
7227 - Непланиране уплате-приходи
722751
Неутрошене намјенске донације
7777 - Приходи по основу заосталих обавеза
777776
Уплате заосталих обавеза по основу ПVН

Свеукупно водне накнаде

8.000,00
8.000,00
3.000,00
5.000,00
11.959.100,00
7.115.248,00
2.833.186,00
2.083.276,00
601.000,00
30.314,00
1.527.000,00
34.786,00
3.000,00
2.686,00
4.843.852.00
4.843.852,00
6.900,00
6.900,00
6.000,00
6.000,00
11.980.000,00
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Законом о водама (у даљем тексту: федерални Закон) утврђена је расподјела прихода од прикупљене опште
водне накнаде и посебних водних накнада, као и прихода прикупљених на основу закупа јавног водног добра на
површинским водама I категорије на подручју Кантона, у сљедећем омјеру:
- надлежној агенцији за воде					
40%
- у корист буџета кантона			
		
45%
- у корист Фонда за заштиту околиша Федерације 		
15 %
Истим Законом утврђена је у цијелости припадност прихода од закупа јавног водног добра на површинским
водама II категорије буџету Кантона.
Чланом 72. став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021. годину, прописано је да ће се
распоред средстава водних накнада – намјенска средства, потрошачка јединица 14010003, вршити у складу са
програмом улагања средстава водних накнада у област водопривреде на подручју Кантона који доноси ресорно
министарство, изузев средстава намијењених за измирење обавеза по основу отплата кредита. На програм
сагласност даје Vлада Кантона. На основу донесеног програма, ресорно министарство доноси појединачне одлуке
о одобравању финансијских средстава.
III
Према члану 178. федералног Закона, приходи од опште и посебних водних накнада који припадају Кантону,
користе се за суфинансирање изградње и одржавања водних објеката из члана 14. наведеног Закона: заштитне
објекте, објекте за одводњавање, објекте за искоришћавање вода, те објекте за заштиту вода од загађивања, као и
остале активности везане за послове управљања водама – израда техничке документације, подлога за концесије,
и др., у складу са годишњим планом и програмом кантоналног министарства надлежног за воде.
Улагања средстава опште и посебних водних накнада планирана су у складу са Закључком Владе
Тузланског кантона број: 02/1-11-7821/21 од 13.04.2021. године и Одлуком о начину расподјеле средстава водних
накнада у област водопривреде за 2021. годину број: 04/1-11-8260/21 од 16.04.2021. године (у даљем тексту:
Одлука), за измирење обавеза по основу отплата кредита, пренесене уговорене обавезе из претходног периода,
улагања у пројекте од градског и општинског значаја из претходног периода за које је процедура јавне набавке
покренута или окончана, али за које није закључен уговор о преносу средстава са Министарством и пројекте
и активности од значаја за Кантон. Преостала нераспоређена средства водних накнада неће се планирати до
даљњег.
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Табела: улагања средстава водних накнада
Ставка
плана

1
А+Б+
Ц+Д
А
А

2

Назив ставке

3
СВЕУКУПНО

4

5

6

Пројекти и Укупно план
активности
за 2021.
од значаја
годину
за Кантон у
2021. години

7

2.318.466,20 1.388.472,27 942.000,00

8

491.000,00 11.980.000,00

66.682,03
30.000,00

0,00 942.000,00
0,00 942.000,00

191.000,00
191.000,00

1.199.682,03
1.163.000,00

30.000,00

0,00

0,00

191.000,00

221.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

А

Израда пројектог задатка за
набавку Елабората о одређивању
1.1.2.
граница водног добра за
акумулацију Модрац

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

А

Израда техничке документације
за проведбу активности санације
загађења акумулације Модрац
1.1.3.
по Закључку Владе Тузланског
кантона 02/1-193311/21 од
23.02.2021. године

0,00

0,00

0,00

185.000,00

185.000,00

0,00

0,00 942.000,00

0,00

942.000,00

0,00

0,00 130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00 130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

21.000,00

А
А

УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
ОПШТЕ АКТИВНОСТИ
Подзаконски акти и стручно1.1.
техничка документација
Измјене и допуне Кантоналног
1.1.1. оперативног плана
заштите од поплава

Пренесене Пројекти
Обавезе
уговорене
за које је по основу
обавезе за покренута
отплате
пројекте из процедура кредита
2020. године
јавне
у 2021.
набавке у
години
2020. години

1.

Посебне активности
управљања водама
Ануитет за 2021. годину по
кредиту WB-IDA 3954,
општина Калесија
Ануитет за 2021. годину по
кредиту WB-IDA 3954,
општина Теочак
Камата за 2021. годину по
кредиту WB-IDA 3954,
општина Калесија
Камата за 2021. годину по
кредиту WB-IDA 3954,
општина Теочак

А

1.2.

А

1.2.1

А

1.2.2.

А

1.2.3.

А

1.2.4.

А

Ануитет за 2021. по Програму
суфинансирања пројекта
1.2.5.
канализације и водоснабдијевања,
општине Челић

0,00

0,00 240.000,00

0,00

240.000,00

А

Рефундација дијела трошкова
насталих реализацијом пројекта
водоснабдијевања општине
Градачац по Одлуци Скупштине
Тузланског кантона („Службене
1.2.6.
новине Тузланског кантона“,
број: 7/17) и Одлуци о давању
сагласности број:01-02-3144/19 од 18.10.2019. године, град
Градачац

0,00

0,00 400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

36.682,03

А

2.

ТЕКУЋЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ

36.682,03

0,00
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А

2.1. Заштита вода
Субвенционирање потрошње
електричне енергије и
2.1.1.
хемикалија за рад постројења,
град Живинице
2.2. Коришћење вода
2.3. Заштита од вода
3. ДРУГИ ТРОШКОВИ
3.1. Нераспоређена средства
3.1.1. Нераспоређена средства

А
А
А
А
А
А

ПОСЛОВИ РАЗВОЈА
УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Б
Б

1.

Б

1.1.

Б

1.1.1.

Б
Б
Б
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ИСТРАЖИВАЊА ВОДНИХ
РЕСУРСА
Посебна и допунска
истраживања

36.682,03

0,00

0,00

0,00

36.682,03

36.682,03

0,00

0,00

0,00

36.682,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6.840.061,53
6.840.061,53
6.840.061,53

2.900,00

0,00

0,00

0,00

2.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

СТРАТЕШКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.900,00

0,00

0,00

0,00

2.900,00

Израда студија, програма и
2.1. других планских
развојних докумената

2.900,00

0,00

0,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

0,00

0,00

2.900,00

ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

56.391,78

21.411,00

0,00

0,00

77.802,78

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ

12.811,50

0,00

0,00

0,00

12.811,50

8.833,50

0,00

0,00

0,00

8.833,50

2.

2.1.1.

Ц
Ц

1.

Ц

1.1.

План уређења површинских
водотока на подручју ТК

Водни објекти за коришћење
вода

Ц

Идејни пројекат
1.1.1. водоснабдијевања насеља
Деветак, општина Лукавац

8.833,50

0,00

0,00

0,00

8.833,50

Ц

1.2. Заштитни водни објекти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.978,00

0,00

0,00

0,00

3.978,00

3.978,00

0,00

0,00

0,00

3.978,00

43.580,28

21.411,00

0,00

0,00

64.991,28

14.274,00

21.411,00

0,00

0,00

35.685,00

Ц

Израда пројекта постојећег
стања и Главног пројекта
2.1.1. реконструкције водовода
‘’Бујаковац-Радљева-Ровине’’ у
МЗ Прилук, град Живинице

6.903,00

0,00

0,00

0,00

6.903,00

Ц

Израда Главног пројекта
прикључења на општински
водовод и главне дистрибуционе
2.1.2
водоводне мреже у МЗ Тојшићи,
висинске зоне засеоци Долина и
Гутићи, општина Калесија

2.457,00

0,00

0,00

0,00

2.457,00

Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

1.2.1.
1.3. Водни објекти за заштиту вода
Идејни пројекти постројења за
третман отпадних вода насеља
1.3.1.
Деветак и Гнојница, општина
Лукавац
2.

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТИ

2.1. Водни објекти за коришћење вода
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Ц

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

2.457,00

0,00

0,00

0,00

2.457,00

Ц

Израда Главног пројекта
прикључења на општински
водовод и главне дистрибуционе
2.1.4
водоводне мреже у насељу
Бабина Лука, МЗ Кикачи,
општина Калесија

2.457,00

0,00

0,00

0,00

2.457,00

Ц

„Израда Студије изводљивости
за изградњу хидроакумулације
на ријеци Шибошници, у складу
2.1.5.
са Просторним планом општине
Челић за период 2012.-2032
године“, Општина Челић

0,00

21.411,00

0,00

0,00

21.411,00

13.547,90

0,00

0,00

0,00

13.547,90

Ц

Израда Главног пројекта
уређења корита потока
Лукавчић од пропуста испод
2.2.1.
пруге Тузла – Добој до ушћа у
ријеку Спречу(суфинансирање)
рекандидован, општина Лукавац

1.965,60

0,00

0,00

0,00

1.965,60

Ц

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

1.684,80

0,00

0,00

0,00

1.684,80

Ц

Израда идејног рјешења и
главног пројекта регулације
2.2.3.
ријеке Јошевице у дужини цца
5.300,00 м Тузла, град Тузла

7.897,50

0,00

0,00

0,00

7.897,50

Ц

Главни пројекат регулације ријеке
Јале у Славиновићима,
III фаза - дионица од локације
2.2.4.
пијаце у Симин Хану до моста
на скретању за Горњу Тузлу, град
Тузла

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Ц

2.3. Водни објекти за заштиту вода

15.758,38

0,00

0,00

0,00

15.758,38

1.070,20

0,00

0,00

0,00

1.070,20

3.567,33

0,00

0,00

0,00

3.567,33

3.656,25

0,00

0,00

0,00

3.656,25

7.464,60

0,00

0,00

0,00

7.464,60

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

2.2. Заштитни водни објекти

Израда Главног пројекта
одводње оборинских и
канализационих отпадних вода
2.3.1.
у МЗ Хрвати засеок Коксара
(суфинансирање),општина
Лукавац
Израда Главног пројекта
одводње оборинских вода и
канализационих отпадних
2.3.2. вода са подручја МЗ Хускићи
и дијела МЗ Лукавац Мјесто
(суфинансирање), општина
Лукавац
Израда Главног пројекта
2.3.3. канализацијске мреже за насеље
Лисовићи, град Сребреник
Израда и ревизија Главног
пројекта канализацијске мреже
са прикључком на уређај за
2.3.4.
пречишћавање за пословну зону
Шпионица и МЗ Шпионица
Доња, град Сребреник
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Ц

„Израда Главног пројекта
прикупљања, одвођења и
пречишћавања санитарно2.3.5. фекалних отпадних вода са
подручја мјесних заједница
Мионица Центар, Мионица I, II и
III“, град Градачац

Д
Д
Д

Д

Д
Д
Д

Д
Д

РАДОВI
1.

Заштитни водни објекти

Водоснабдијевање насеља
2.2. Хукићи,Галешићи и Моманово у
МЗ Славиновићи, град Тузла
Водоснабдијевање II висинске
2.3. зоне дијела насеља “Козловац II”
и насеља Долови, град Тузла
2.4. Санација бране Модрац, III фаза

Д

2.5.

Д

Д

Д
Д
Д

0,00

44.000,00

0,00

0,00

44.000,00

2.192.492,39 1.367.061,27

0,00

300.000,00

3.859.553,66

251.864,72

0,00

0,00

600.757,54

0,00

0,00

0,00

50.793,20

0,00

0,00

0,00

298.099,62

251.864,72

0,00

0,00

251.864,72

658.438,85

0,00

300.000,00

2.267.598,29

0,00

0,00

0,00

64.740,55

83.277,07

0,00

0,00

0,00

83.277,07

23.636,46

0,00

0,00

0,00

23.636,46

14.377,89

0,00

0,00

0,00

14.377,89

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

73.039,98

0,00

0,00

0,00

73.039,98

65.811,12

0,00

0,00

0,00

65.811,12

75.854,59

0,00

0,00

0,00

75.854,59

11.550,99

0,00

0,00

0,00

11.550,99

1.626,97

0,00

0,00

0,00

1.626,97

4.327,16

0,00

0,00

0,00

4.327,16

348.892,82

Одводња оборинских вода са
1.1. подручја Доложал, оборински
50.793,20
канал 4, општина Лукавац
Регулација ријеке Спрече
узводно од новоизграђеног моста
1.2 на дионици Живинице-Калесија
298.099,62
на стационажи 0+000-0+257,62
м, град Живинице
„Уређење обала ријеке Гостеље
низводно од моста Лијеха
1.3
0,00
у МЗ Ђурђевик Стари,Град
Живинице“, град Живинице
Водни објекти за коришћење
2.
1.309.159,44
вода
Iзградња система
водоснабдијевања висинских
2.1.
64.740,55
зона у МЗ Раинци Горњи,
општина Калесија

Д

Д

Суфинансирање санације бране
Модрац, IV фаза
Реконструкција и доградња
2.6. водовода у МЗ Туловићи,
општина Бановићи
Радови на реконструкцији
система водоснабдијевања
2.7. насеља „Пољице Горње“
(суфинансирање) – рекандидован
пројекат, општина Лукавац
Санација и реконструкција
водоводног система у
насљима Плаховићи и
2.8.
Бушево (суфинансирање) рекандидовани пројекат /раније
започет, општина Кладањ
Реконструкција водоводног
система Дубраве, град Живинице
Реконструкција водовода
2.10. “Бујаковац-Радљева-Ровина” у
МЗ Прилук, град Живинице
Vодоводна мрежа у насељу
2.11. Ћасури, МЗ Тупковић, град
Живинице
2.9.
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Д

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

167.143,15

0,00

0,00

0,00

167.143,15

Д

Извођење радова на
унапређењу градског система
водоснабдијевања и проширења
2.13.
система за насеља Бијела Поља,
Драфнићи, Сељануша и Горња
Лохиња, град Грачаница

236.402,22

0,00

0,00

0,00

236.402,22

Д

Реконструкција и доградња
водоводног систама дијела
2.14.
општине Теочак резервоар доња
зона V=300 м3, општина Теочак

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

Д

Пројекат увезивања бунара
ГМ -3 у постојећи водоводни
2.15.
систем на изворишту Врело
Мионица,град Градачац

4.938,29

0,00

0,00

0,00

4.938,29

Д

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

67.442,17

0,00

0,00

0,00

67.442,17

Д

Изградња дијела водоводног
цјевовода од изворишта “Понор”
2.17.
Горњи Хргови до резервоара
“Јеловче село”, град Градачац

13.034,54

0,00

0,00

0,00

13.034,54

30.228,24

0,00

0,00

0,00

30.228,24

121.728,05

0,00

0,00

0,00

121.728,05

0,00

102.509,12

0,00

0,00

102.509,12

0,00

93.032,00

0,00

0,00

93.032,00

0,00

113.603,68

0,00

0,00

113.603,68

0,00

198.666,00

0,00

0,00

198.666,00

0,00

49.798,95

0,00

0,00

49.798,95

0,00

49.947,30

0,00

0,00

49.947,30

Д

Д

Д

Изградња одводње фекалне
канализације у дијелу МЗ
2.18.
Свирац, насеље Мејремићи, град
Градачац
„Изградња цјевовода за
водоснадбијевање Међународног
2.19.
аеродрома Тузла“, град
Живинице
„Санација резервоара Хумке МЗ
2.20. Мионица III, град Градачац“,
град Градачац

Д

2.21.

Д

2.22.

Д

2.23.

Д

2.24.

Д

2.25.

„Изградња филтер станице за
кондиционирање воде у систему
водовода Грачаничка ријека у МЗ
Грачаница Село“, град Живинице
„Реконструкција дистрибутивног
дијела водовода Јахићи –
Бешировићи, МЗ Горња Вишћа“,
град Живинице
„Замјена филтера у фабрици за
прераду воде за пиће у општини
Теочак“, општина Теочак
„Реконструкција и доградња
водовода Кргушница, МЗ
Шерићи, град Живинице
Реконструкција водовода
Бујаковац-Радљева –Ровине
МЗ Прилук ( замјена дијела
водомјера и водомјерних
шахтова), град Живинице
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Реконструкција дистрибутивног
дијела водовода Суха- Јабланица
2.26.
-Делићи - Бајрићи - Ђуловићи,
МЗ Суха , град Живинице

0,00

50.881,80

0,00

0,00

50.881,80

Водни објекти за заштиту вода

534.440,13

456.757,70

0,00

0,00

991.197,83

Д

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

68.279,70

0,00

0,00

0,00

68.279,70

Д

Изградња канализациoне мреже
са прикључком уређаја за
пречишћавање у Индустријској
3.2.
зони МЗ Шпионица и МЗ
Шпионица Доња - фаза I, град
Сребреник

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

Д

Iзградња канализационе мреже
3.3. у Iндустријској зони II , град
Градачац

0,00

276.072,24

0,00

0,00

276.072,24

0,00

67.502,23

0,00

0,00

67.502,23

0,00

113.183,23

0,00

0,00

113.183,23

266.160,43

0,00

0,00

0,00

266.160,43

Д

Д

Д

Д

3.

„Изградња одводне фекалне
канализације у дијелу МЗ
3.4.
Свирац, насеље Мерјемићи“,
град Градачац
„Изградња канализационе мреже
3.5. у Горњим Леденицама“, град
Градачац
„Санација канала за одводњу
површинских вода насеља
3.6.
Шиљићи, МЗ Лукавица Ријека“,
општина Добој Исток
УКУПНО:

2.318.466,20 1.388.472,27 942.000,00

491.000,00 11.980.000,00

IV
Реализација пројеката и активности вршиће се у складу са овим програмом, Одлуком и уговорима које ће
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) закључити са
корисницима средстава.
Након добијања сагласности Владе Тузланског кантона на овај програм, Министарство ће обавијестити
градове, односно општине о пројектима и активностима планираним Програмом.
На основу донесеног Програма, Министарство доноси појединачне одлуке о одобравању финансијских
средстава.
V
Планирање нераспоређених средстава водних накнада вршиће се на начин утврђен Одлуком о измјенама и
допунама овог програма коју доноси министар и на коју сагласност даје Влада Тузланског кантона.
VI
За пројекте и активности који су планирани Програмом улагања средстава водних накнада у област
водопривреде у 2021. години, за које је процедура јавне набавке покренута у 2020. години или раније, али за
које није закључен уговор о преносу средстава са Министарством, а иста су у међувремену окончана, градови и
општине су дужни доставити комплетну документацију јавне набавке, одлуку о избору најповољнијег понуђача и
уговор са извођачем радова, ради закључивања уговора о преносу средстава са овим Министарством.
За пројекте и активности од градског и општинског значаја из претходног периода за које је процедура јавне
набавке покренута у 2020. години или раније, и процедура је у току, градови и општине су дужни одмах по
правоснажном окончању поступка јавне набавке доставити овом Министарству комплетну документацију јавне
набавке, одлуку о избору најповољнијег понуђача и уговор са извођачем радова, ради закључивања уговора о
преносу средстава са овим Министарством.
Градови и општине су у цјелости одговорни за намјенски утрошак средстава, реализацију одобрених пројеката
у складу са Законом, од провођења поступка јавне набавке, закључења уговора о извођењу радова и извођења
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радова у складу са пројектном и другом документацијом (прибављање потребне документације), до подношења
извјештаја о намјенском утрошку средстава.
Градови и општине су обавезни обезбиједити стручни надзор над извођењем радова прописан законом. У
складу с важећим прописима, послове стручног надзора над грађењем не може обављати правно лице које је
израдило или учествовало у изради пројектне документације и правно лице које изводи радове на грађевини која
се гради.
Градови и општине ће омогућити непосредно праћење имплементације пројектних активности у сваком
моменту овлаштеним представницима Министарства, а Министарство задржава право других облика надзора
над реализацијом пројекта.
Министар може у било којој фази реализације пројекта именовати комисију, чији је задатак контрола степена
реализације пројекта.
Градови и општине су обавезни пројекте и активности планиране Програмом реализовати закључно са
31.12.2021. године.
Средства су планирана у Буџету Тузланског кантона на организационој јединици 14010003 Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, водне накнаде, на економским кодовима:
613900 		
Уговорене и друге посебне услуге
614100		
Текући трансфери другим нивоима власти
614300		
Текући трансфери непрофитним организацијама
614400		
Субвенције јавним предузећима
614500 		
Субвенције приватним предузећима и предузетницима
614800		
Други текући расходи
615100
Капитални трансфери другим нивоима власти
615400 		
Капитални трансфери јавним предузећима
616200		
Издаци за иностране камате
821300
Набавка опреме
821500 		
Набавка сталних средстава у облику права
821600
Реконструкција и инвестиционо одржавање
823200 		
Вањске отплате
Шифра пројеката под којом ће се вршити књиговодствено евидентирање је ‘’приход 9’’.
Према функционалној класификацији, средства су планирана за класе:
0520
Управљање отпадним водама
0620
Развој заједнице
0630
Водоснабдијевање
VII
Овај програм ступа на снагу даном добијања сагласности Владе Тузланског кантона и биће објављен у
,,Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
МИНИСТАР
Тузлански кантон
Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
мр.сц. Вахидин Смајловић.дипл.инг.пољ.,с.р.
Број: 04/1-11-8288/21		
Тузла,16.04.2021.године
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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), а у вези са чланoвима 8., 12., 123.
и 124. Закона о ветеринарству („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 46/00), министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Тузланског кантона доноси

ПРОГРАМ МЈЕРА

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА ЗА 2021. ГОДИНУ
I. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА
Чланом 10. став (7) Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 34/02 у даљем тексту: Закон о ветеринарству БиХ) прописано је да на крају сваке године, Уред за ветеринарство
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уред), надлежни орган ентитета и Брчко Дистрикта заједнички, за сљедећу
годину, одређују које превентивне вакцинације и дијагностичка, као и друга испитивања, је потребно обавити
у Босни и Херцеговини ради обезбјеђивања погодних епизоотиолошких прилика и испуњавања услова за
трговину, одређују рокове, начин обавјештавања о обављеним мјерама и друге услове за извођење тих мјера, као
и организације које имају право да их обављају, у складу са одредбама наведеног Закона.
Чланом 124. Закона о ветеринарству („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 46/00 у
даљем тексту: Закон о ветеринарству ФБиХ) прописано је да се у буџету кантона обезбјеђују средства за:
1. исплату накнада за убијене или заклане животиње и уништене предмете током провођења наређених мјера;
2. подмирење трошкова за превенцију, сузбијање и искорјењивање заразних болести код животиња које су од
посебног интереса за кантон;
3. подмирење дијела трошкова за вјештачко осјемењивање крава, означавање животиња и других зоотехничких
и зоохигијенских мјера;
4. подмирење дијела трошкова провођења маститис – теста.
II. САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Програмом мјера здравствене заштите животиња за 2021. годину (у даљем тексту: Програм Министарства)
одређују се мјере за спречавање, откривање, контролу и сузбијање заразних и паразитарних обољења код
животиња на подручју Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон) и начин финансирања у 2021. години.
1. Бедреница (Антракс)
Прије пуштања на испашу, сва говеда, овце и козе на подручју Кантона морају се цијепити против бедренице.
Говеда, овце и козе је допуштено напасати у бедреничним дистриктима, само ако су цијепљена против бедренице
и ако је од цијепљења прошло више од 15 дана.
2. Бруцелоза
Најмање једанпут годишње обавезно је претражити крв свих говеда старијих од 12 мјесеци која се у датом
тренутку налазе на фарми. Период од претходног испитивања не смије бити краћи од шест мјесеци.
На основу „Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле “субвенције приватним предузећима и
предузетницима - потицај за ветеринарство” утврђених буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину
Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства“ (,,Службене новине Федерације БиХ“,
број: 37/21) на бруцелозу ће се испитати сва женска грла старија од 12 мјесеци под условом да раздобље од
претходног испитивања на све три болести (бруцелоза, тбц и ензоотска леукоза) није краћи од шест мјесеци.
На основу Програма Министарства у буџету Кантона су обезбијеђена средства за проведбу мјере дијагностичког
испитивања на бруцелозу за сва мушка грла старија од 12 мјесеци која се у тренутку имплементације мјере налазе
на фарми, узимајући у обзир да период од претходног испитивања не смије бити краћи од шест мјесеци.
Све овце и козе, старосне доби од три до шест мјесеци морају бити вакцинисане REV1 вакцином против
бруцелозе и прописно означене у складу с одредбама Правилника о мјерама контроле бруцелозе малих преживара
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 43/09 и 83/09) и Правилника о означавању и контроли кретања
животиња у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 13/10, 79/10, 25/11, 103/11 и 41/12, 52/15, 2/16 и
66/16).
Уред ће донијети Упутство о провођењу вакцинације малих преживара и Упутство о проведби мониторинга
успјешности вакцинације малих преживара против бруцелозе у року од 60 дана од дана ступања на снагу Програма
мјера здравствене заштите.
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У случају диференцијално дијагностички постављене сумње на присуство бруцелозе код свиња, клиничко,
бактериолошко и уколико је потребно, серолошко испитивање мора бити проведено под службеним надзором
како би се потврдило да наведени симптоми нису изазвани бруцелозом.
3. Говеђа спонгиоформна енцефалопатија – TSE
Годишњи програм праћења ТSЕ-а, заснива се на активном и пасивном надзору у складу са Правилником којим
се утврђују мјере за спречавање, контролу и искорјењивање трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 25/11, 20/13 и 70/14), који укључује поступак screening-а при којем
се користе брзи тестови за откривање TSE-а, код сљедећих субпопулација:
а) сва говеда старија од 24 мјесеца упућена на присилно клање или животиње које су показивале симптоме код
ante-mortem прегледа;
б) сва говеда старија од 30 мјесеци намијењена клању за људску исхрану;
ц) сва говеда старија од 24 мјесеца која нису заклана за људску конзумацију, која су угинула или усмрћена на
газдинству, током превоза или у клаоници (угинула стока).
4. Туберкулоза
Минимално једном годишње је обавезна општа туберкулинизација свих говеда старијих од шест седмица која
се у тренутку имплементације мјере налазе на фарми, с тим да тестирање треба бити проведено у размаку не
краћем од шест мјесеци.
На основу „Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле “субвенције приватним предузећима
и предузетницима - потицај за ветеринарство” утврђених буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2021.
годину Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства“ (,,Службене новине Федерације
БиХ“,број: 37/21) на туберкулозу ће се испитати сва женска грла старија од шест седмица.
На основу Програма Министарства у буџету Кантона су обезбијеђена средства за проведбу мјере
туберкулинизације за сва мушка грла старија од 12 мјесеци која се у тренутку имплементације мјере налазе на
фарми, с тим да тестирање треба бити проведено у размаку не краћем од шест мјесеци.
За мушка грла која нису планирана за даљи узгој (клање и сл.) а млађа су од 12 мјесеци, трошак проведбе мјере
туберкулинизације сноси власник, ако другачије није одређено, из разлога што је циљ мјере потицај грла за узгој.
За сва грла која су млађа од 12 мјесеци, која неће бити обухваћена Програмом како је напријед наведено а са
обзиром на обавезу проведбе мјере туберкулинизације за сва грла старија од шест седмица, трошак те мјере сноси
власник.
Мушка грла из увоза за које власник има доказ да су слободна од туберкулозе неће бити обухваћена овим
програмом у дијелу који се односи на партиципацију туберкулинизације, него ће наведена грла бити обухваћена
партиципацијом која се односи на дијагностичко испитивање на бруцелозу за она грла старија од 12 мјесеци, то
због чињенице да су поједине земље слободне од туберкулозе те као такве немају обавезу туберкулинизације грла.
С тим у вези, уз доказ из земље из које се увози, над грлима старијим од 12 мјесеци ће бити проведена само мјера
дијагностичког испитивања на бруцелозу.
Уколико се на газдинству држе и друге пријемчиве животињске врсте исте је неопходно испитати на туберкулозу.
Једном годишње се све расплодне свиње у узгојима бројнијим од 15 крмача, назимица и нерастова, морају
туберкулинизирати.
За обнову узгоја није дозвољено користити свиње које претходно нису туберкулинизиране.
Овлашћени ветеринари у клаоницама морају водити посебну евиденцију о сваком утврђеном случају
туберкулозе говеда и свиња, те о налазу обавијестити надлежног ветеринарског инспектора у мјесту поријекла
туберкулозне животиње.
5. Ензоотска леукоза говеда
У циљу контроле ензоотске леукозе говеда, најмање једном годишње вршиће се тестирање животиња старијих
од 24 мјесеца, у стадима која немају статус слободних стада од ове болести.
Проглашавање слободних стада у склопу оперативног плана извршиће надлежна тијела, на основу резултата
до сада провођених мјера, уколико су испуњени сљедећи услови:
а) Нема доказа, било клиничког или у виду резултата лабораторијског тестирања о присуству ензоотске леукозе
говеда у стаду и ниједан такав случај није потврђен у протекле двије године; или
б) Све животиње преко 24 мјесеца старости су у протеклих 12 мјесеци дале негативну реакцију на два извршена
тестирања, проведена у размаку који није краћи од четири мјесеца.
Одржавање статуса слободних стада проводиће се кроз:
а) Континуирано испуњавање предходно наведених услова за проглашавање слободних стада;
б) Све животиње које се уводе у стадо морају потицати из стада са истим статусом;
ц) Све животиње старије од 24 мјесеца морају наставити давати негативну реакцију при лабораторијском
тестирању, које се на слободним посједима проводе сваке три године.
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6. Листериоза
На листериозу мора бити претражен мозак говеда, оваца и коза, које показују клиничке знакове поремећаја
централног нервног система и поремећаја у понашању.
7. Болест плавог језика
У циљу утврђивања динамике болести, те динамике појављивања инсеката рода Culicoides, њихове географске
распрострањености, те одређивања раздобља сезонски слободног од вектора вируса болести плавог језика,
односно раздобља кад нису активни адулти инсеката рода Culicoides, провешће се мјере у складу са Програмом
Уреда за ветеринарство.
Детаљан програм за проведбу мјера наведених у Програму Уреда за ветеринарство, биће донесен од стране
Уреда, у сарадњи са надлежним тијелима ентитета.
У случају утврђивања сумње на присуство болести плавог језика, потребно је без одлагања провести све мјере
наведене у Правилнику о мјерама за контролу и искорјењивање болести плавог језика („Службени гласник Босне
и Херцеговине“, број: 38/10).
На основу епидемиолошке ситуације у складу са чланом 4. Одлуке о одобравању провођења вакцинације
против болести плавог језика у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 29/17) Уред
може донијети Оквирни програм вакцинације преживара против болести плавог језика у Босни и Херцеговини.
8. Слинавка и шап
У случају диференцијално дијагностички постављене сумње на присуство болести слинавке и шапа потребно
је провести клинички надзор код свих говеда, оваца, коза и свиња на имању. Уколико се клиничким прегледом
утврде знакови карактеристични за болест потребно је без одлагања провести све мјере утврђене Правилником о
мјерама за сузбијање и искорјењивање слинавке и шапа („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 45/11).
9. Болест квргаве коже
Све ветеринарске организације дужне су проводити обавезни клинички надзор појаве знакова болести квргаве
коже код говеда свих категорија. У случају утврђивања сумње на присуство болести квргаве коже, потребно је
без одлагања провести све мјере наведене у Правилнику о мјерама за контролу одређених болести животиња и
посебне мјере за везикуларну болест свиња (“Службени гласник БиХ”, број: 15/11).
На основу епидемиолошке ситуације, у складу са одредбама члана 19. Правилника о мјерама за контролу
одређених болести животиња и посебне мјере за везикуларну болест свиња (,,Службени гласник БиХ”, број:
15/11), Уред ће уз сагласност надлежних органа ентитета и Брчко Дистрикта усвојити програм вакцинације против
болести квргаве коже у Босни и Херцеговини.
10. Scrapie
На Scrapie морају бити претражене све овце и козе у складу са Прилогом III Правилника којим се утврђују
мјере за спречавање, контролу и искорјењивање трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, бр. 25/11, 20/13 и 70/14).
11. Класична куга свиња
Све свиње на породичним фармама морају се вакцинисати против класичне куге свиња. Вакцинација се
проводи код свих свиња на фарми које су старије од 60 дана. Вакцинација назимица и крмача проводи се прије
сваког припуста. Вакцинација се проводи вакцинама припремљеним од атенуираног вируса (Ц - сој).
На фармама са заокруженим производним циклусом, прасад се вакцинише у доби од 45-60 дана, назимице и
крмаче прије сваког припуста, а нерастови два пут годишње.
Све вакцинисане свиње обавезно је маркирати - означити ушним маркицама.
У промет се могу ставити само имуне свиње, односно свиње које су вакцинисане и означене маркицом најмање
седам дана прије стављања у промет.
Промет свиња допуштен је само на регистрованим сточним пијацама, сајмовима, догонима и другим откупним
мјестима који су под сталном ветеринарском контролом.
За узгоје свиња са заокруженим производним циклусом, Уред у сарадњи с надлежним органима ентитета и Брчко
Дистрикта, донијеће посебан програм компартментализације, којим ће се поједини узгоји изузети из програма обавезне
вакцинације, уколико се обезбиједе сви неопходни услови, те испуне критерији за проглашење компартмента.
Сви корисници ловишта су обавезни обезбиједити доставу узорка крви, слезене и бубрега од сваке уловљене
или нађене јединке дивље свиње до референтне лабораторије за класичну свињску кугу у Босни и Херцеговини.
Уколико се приликом провођења мјера утврде знакови карактеристични за болест потребно је без одлагања
провести све мјере утврђене Правилником о мјерама за откривање, сузбијање и искорјењивање класичне
свињске куге (,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 38/10, 51/11, 6/12, 4/13 и 90/14) и Дијагностичким
приручником за класичну свињску кугу (,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 74/10).
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12. Трихинелоза
У свим случајевима клања свиња ради употребе меса за људску исхрану, клања коња ради употребе меса
за људску исхрану и код све уловљене дивљачи која служи исхрани људи, мора се извршити преглед меса у
складу са одредбама Одлуке о мјерама за сузбијање и искорјењивање трихинелозе животиња („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број: 44/03) и Правилника о начину обављања претраге на присутност трихинела у месу
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 56/11 и 4/13).
13. Везикуларна болест свиња
У случају сумње на везикуларну болест свиња потребно је поступити у складу с Прилогом II, Правилника о
мјерама за контролу одређених болести животиње и посебним мјерама за везикуларну болест свиња („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 15/11) и урадити диференцијалну дијагностику слинавке и шапа у складу
са поступцима, методама узимања узорака и критеријима за вредновање резултата лабораторијских тестова
утврђеним у Правилнику о утврђивању дијагностичких поступака, метода узимања узорака и критерија за
вредновање резултата лабораторијских тестова за везикуларну болест свиња („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 59/12).
14. Бјеснило
Сви пси старији од три мјесеца морају се вакцинисати против бјеснила.
Пас који током године достигне старост од три мјесеца, мора бити вакцинисан у року од 14 дана, а пас који је
набављен, а није вакцинисан, у року од 14 дана од дана набавке.
Препоручује се вакцинација мачака против бјеснила.
За вакцинацију се може користити само инактивирана регистрована вакцина са ћелијских култура или
ембрионираних јаја, припремљена од високоимуногених сојева вируса бјеснила.
Власници животиња које се држе на паши дужни су онемогућити контакт дивљих и домаћих животиња.
У случају потребе, Уред може наредити вакцинацију и других животиња против бјеснила у појединим
подручјима.
15. Ехинококоза
Приликом вакцинације паса против бјеснила проводи се дехелминтизација паса против тракавице Echinococcus
granulosus, средством које поуздано убија зреле и незреле облике тракавице.
Ради спречавања ширења јајашаца у околини обавезно је псе након третирања држати најмање 48 сати у
ограђеном простору, а њихов измет нешкодљиво уклонити.
Правна и физичка лица, која кољу стоку за јавну потрошњу, као и власници стоке који је кољу за властиту
потрошњу, дужни су, ради спречавања ширења ехинококозе, одбачене органе заклане стоке прокухати, односно
уништити их спаљивањем.
У случају налаза патоанатомских промјена на линији клања које упућују на ехинококозу, ветеринарски
инспектор мора доставити промијењене паренхимске органе (плућа, јетра) ради паразитолошке претраге у
овлашћену ветеринарску лабораторију.
Надлежни ветеринарски инспектор у клаоници мора водити евиденцију о сваком утврђеном случају
ехинококозе домаћих животиња те о налазу извијестити надлежно тијело ентитета и Брчко Дистрикта.
16. Лајшманиоза (Leishmaniasis)
На подручјима гдје је у претходној години нађена лајшманиоза, најкасније до 30. маја 2020. године, на
лајшманиозу морају бити претражени сви ловачки и радни пси, те пси који бораве на отвореном.
17. Инфективна анемија коња (ИАК)
Серолошка претрага узорака крви копитара мора се обавити:
а) два пут годишње (јануар, јуни) код правних лица која користе копитаре за производњу биолошких препарата
(вакцина, серума) и сјемена за вјештачко осјемењивање;
б) једанпут годишње код свих осталих копитара
ц) када се набављено грло уводи у узгој наведен у тачкама а) и б) овог става;
д) код пастуха прије лиценцирања;
е) када се копитари доводе на изложбе, смотре, спортска такмичења и опасивања у ергеле;
ф) када се копитари стављају у промет.
Налаз о негативној серолошкој претрази у случајевима из тачака ц), д), е) и ф) овог става не смије бити старији
од 30 дана.
У току проведбе мјера контроле ИАК, провешће се клинички преглед копитара на сљедеће заразне болести:
коњску кугу, венецуелански енцефалитис коња, сакагија, дурина, лептоспироза.
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18. Вирусни артеритис коња
Крв невакцинисаних пастуха који се користе за производњу сјемена за вјештачко осјемењивање или природни
припуст мора, прије почетка коришћења расплодњака, бити претражена на артеритис коња.
Код сваког побачаја кобила крв мора бити достављена ради лабораторијске претраге на артеритис коња.
19. Атипична куга перади – Newcastel desease
Сва екстензивно држана перад мора се вакцинисати против атипичне куге два пут годишње вакцинама
произведеним од лентогених сојева.
Вакцинација се проводи између 15. априла и 30. маја први пут, те између 15. октобра и 30. новембра други пут,
а код приновљене перади између наведених периода.
Перад и перната дивљач на фармама и свим облицима интензивне производње мора се вакцинисати против
њукастлске болести, тако да буде у стању сталног имунитета.
Ниво имунитета перади процјењује се серолошком претрагом која је саставни дио имунопрофилактичког
поступка.
Имунитет се контролише:
а) у екстензивним узгојима перади узимањем пет узорака крви на 1000 комада вакцинисане перади два пута
годишње, 3-4 седмице након проведене вакцинације;
б) у интензивним узгојима претрагом 20 узорака крви по јату, најмање два пута годишње, те свако јато товних
пилића 3-4 седмице након проведене вакцинације.
Уколико се приликом провођења мјера утврде знакови карактеристични за болест потребно је без одлагања
провести све мјере утврђене Правилником о мјерама контроле њукастл болести („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 35/10).
20. Авијарна инфлуенца
Приликом провођења контроле имунитета на њукастлску болест, на истим узорцима крви проводиће се и
претрага на присуство антитијела за авијарну инфлуенцу.
Узимање узорака код екстензивно држане перади, као и од дивљих птица, проводи се у складу са Програмом
контроле и надзора инфлуенце птица које ће донијети Уред у сарадњи са надлежним тијелима ентитета и Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине.
Узимање узорака од дивљих птица проводи се у складу с Програмом контроле и надзора инфлуенце птица који
ће донијети Уред у сарадњи с надлежним тијелима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.
Уколико се приликом провођења мјера утврде знакови карактеристични за болест потребно је без одлагања
провести све мјере утврђене Правилником о мјерама за сузбијање и контролу инфлуенце птица („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 35/10) и Дијагностичким приручником за инфлуенцу птица („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 74/10).
21. Салмонелоза перади
Мјере за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање инфекција перади
релевантним серотиповима салмонела од интереса за јавно здравље проводи се у складу са програмима контроле
салмонелозе код свих производних категорија перади врсте Gallus gallus, које доноси Уред.
Вакцинација против салмонелозе је обавезна код свих несилица током производње живом вакцином за коју је
произвођач обезбиједио прикладан метод за бактериолошко разликовање вакциналног од дивљег соја.
a) Једном мјесечно узимање 20 узорака фецеса и/или клоакалних брисева од родитељског јата.
22. Америчка гњилоћа пчелињег легла
На свим пчелињацима, током прољећа (март/април) проводи се клинички преглед пчелињих заједница, ради
претраге на америчку гњилоћу:
а) у пчелињацима с 1-10 пчелињих заједница прегледају се све заједнице,
б) у пчелињацима с 11-20 пчелињих заједница мора се прегледати 50% заједница,
ц) у пчелињацима од 21-50 пчелињих заједница мора се прегледати 33% заједница,
д) у пчелињацима с више од 51 пчелиње заједнице мора се прегледати 20% пчелињих заједница.
На свим пчелињацима у којима је у претходној години утврђена америчка гњилоћа, клиничким прегледом
морају бити обухваћене све пчелиње заједнице.
У случају постављања сумње на америчку гњилоћу, ветеринар који проводи клиничку претрагу ће обавезно
узети узорак и доставити га на лабораторијску претрагу у овлашћени дијагностички лабораториј.
За узорак се узима дио пчелињег легла, посебно из сваке поједине сумњиве пчелиње заједнице и то комад
саћа с поклопљеним леглом, величине 10 x 10 цм, на којем су знаци болести видљиви, умотан у амбалажу која
пропушта зрак.
Уколико у периоду претраге и сумње на америчку гњилоћу у пчелињој заједници нема легла могуће је као
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узорак доставити живе или угинуле пчеле (узорак од стотињак пчела), мед из медишта, као и дио старог дијела
легла /саћа/ које може бити празно или збирни узорак меда из сезоне врцања (око 10 гр.), како би се на тај начин
утврдило присуство спора америчке гњилоће, испољене у клиничкој или субклиничкој форми на пчелињаку или
појединачној пчелињој заједници.
У промет се могу стављати само пчелиње заједнице које су под сталним ветеринарско-здравственим надзором,
те оне на којима су проведене наређене превентивне и дијагностичке мјере и које не показују знаке болести.
23. Вирусна хеморагична септикемија (VHS), Заразна хематопоетска некроза (IHN) и Прољетна
виремија шарана
У току године проводи се клиничка и лабораторијска претрага ради искључивања присутности узрочника
вирусних болести риба у складу са одредбама Прилога VII и VIII Правилника о условима здравља животиња
који се примјењују на животиње аквакултуре и њихове производе те спрјечавању и сузбијању одређених болести
водених животиња (“Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 28/11).
Лабораторијско испитивање на присуство вируса се проводи методом изолације вируса на култури ћелија.
У случају појаве масовних угинућа и других промјена, а за које је утврђено да нису узроковане горе наведеним
болестима, радиће се додатна истраживања на друге болести од којих наведене врсте риба могу обољети. Код
појаве cito патогеног ефекта (CPE) на култури ћелија приликом вршења претрага на VHS и IHN, за који се утврди
да није посљедица ових вирусних болести, вршиће се даља вирусолошка испитивања на присуство осталих
вирусних болести риба.
У вријеме мријештења мора бити обављен преглед матичног јата шаранских врста риба на присутност
узрочника прољетне виремије шарана. За вирусолошке претраге, од матица треба узети оваријалну течност при
крају истискивања (збирни узорци од по пет матица у једну епрувету).
У прољеће, при температури воде испод 20°Ц и у јесен, при температури воде испод 18°Ц, потребно је обавити
клинички преглед шаранског млађа (једногодишњи и двогодишњи) и доставити материјал од 150 примјерака за
вирусолошке претраге на присутност узрочника прољетне виремије шарана.
У случају појаве масовних угинућа, те других промјена, а за које је утврђено да нису узроковане горе наведеним
болестима, радиће се додатна истраживања на друге болести од којих наведене врсте риба могу обољети,
укључујући кои херпес вирус (KHV).
На отвореним водама за које брину риболовна друштва, узорковање се проводи у складу са одредбама
Правилника о условима здравља животиња који се примјењују на животиње аквакултуре и њихове производе те
спречавању и сузбијању одређених болести водених животиња (,,Службени гласник Босне и Херецеговине“, број:
28/11), зависно од тога које рибље врсте у њима живе.
24. Мјере које се проводе за расплодне животиње
Два пута годишње свим расплодним животињама, које се користе за природни припуст или производњу сјемена
за вјештачко осјемењивање, зависно од врсте животиња, вади се крв и претражује на бруцелозу, лептоспирозу,
паратуберкулозу и IBR/IPV, односно узима се брис или испирак препуција и претражује на кампилобактериозу и
трихомонијазу.
25. Мјере које се проводе код побачаја
Код сваког пријављеног побачаја говеда, оваца, коза, свиња и кобила, надлежни ветеринар је дужан доставити
на лабораторијску претрагу крв животиње која је побацила, а по могућности и побачени фетус с плодним
овојницама.
Достављени материјал потребно је претражити на бруцелозу, лептоспирозу, гениталну кампилобактериозу, Q
грозницу, листериозу, салмонелозу и кламидију.
У случају малформације плода (артрогрипоза, анкилоза, тортиколис, сколиоза и сл.) код говеда, оваца или коза
потребно је доставити плод на претрагу на присуство Schmallenberg вируса.
Сви побачаји морају бити пријављени надлежном ветеринарском инспектору.
26. Контрола здравља вимена
Све животиње чије млијеко се користи за јавну потрошњу, прије стављања млијека у промет морају бити
обухваћене дијагностичким мјерама прописаним Програмом и имати негативан резултат.
Власници животиња чије млијеко се ставља у јавну потрошњу, дужни су имати: Уписник животиња на имању,
евиденцију о лијечењу животиња, евиденцију о резултатима проведених лабораторијских претрага млијека
на микроорганизме и соматске станице у складу са Правилником о хигијени хране животињског поријекла
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 103/12, 28/14 и 87/15), Потврду о проведеним обавезним мјерама
из Прилога V Програма Уреда за ветеринарство коју је испунила ветеринарска организација надлежна за имање
са којег потичу животиње, те свим другим релевантним извјештајима о обављеним прегледима животиња.
Власници животиња, за све животиње од којих дају млијеко у јавну потрошњу, дужни су објектима за прераду
млијека којима испоручују млијеко доставити копију потврде из Прилога V.
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Уколико резултат лабораторијских претрага млијека на микроорганизме и соматске станице прелази
максимално дозвољену границу прописану Правилником о хигијени хране животињског поријекла („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, бр. 103/12, 28/14 и 87/15), власник животиња дужан је сваку музну краву, козу и
овцу чије млијеко ставља у јавну потрошњу подвргнути претрази на поремећену секрецију вимена, а млијеко из
вимена с поремећеном секрецијом не смије се пласирати у јавну потрошњу.
27. Остале заразне болести животиња
У циљу утврђивања присуства, односно одсуства сљедећих заразних болести животиња, на захтјев власника
за остваривање статуса стада слободних од наведених болести или у складу са препоруком Уреда и надлежног
тијела ентитета, провесће се мјере мониторинга, како слиједи:
а) У циљу утврђивања присуства, односно одсуства БВД/МД говеда, претражит ће се крв од десет (10) насумице
одабраних животиња из стада, старосне доби од 9–18 мјесеци. У случају мањег броја животиња, претражује се
крв свих животиња у стаду, одговарајуће старосне доби.
б) У циљу утврђивања присуства, односно одсуства вектора Грознице западног Нила приликом провођења
мјера наведених у Поглављу А.7. Прилога I, Наредбе, извршит ће се идентификација вектора, те претрага вектора
на присуство узрочника Грознице западног Нила. Мониторинг вектора проводи се у циљу идентификације
потенцијалне векторске врсте, те утврђивања подручја високог, средњег или ниског ризика и локалних детаља
који се односе на сезоналност. У циљу утврђивања присуства болести извршит ће се и серолошка претрага свих
коња који показују знакове енцефалитиса. Сви угинули коњи биће претражени на присуство вируса Грознице
западног Нила.
ц) Сви корисници ловишта су обавезни осигурати доставу узорка крви, слезене и бубрега од сваке уловљене
или нађене јединке дивље свиње до овлаштене лабораторије за класичну и афричку свињску кугу у Босни и
Херцеговини. У циљу утврђивања присуства, односно одсуства афричке куге свиња извршиће се претрага
репрезентативног броја узорака добивених од свиња у складу са Дијагностичким приручником за афричку
свињску кугу (,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 58/11).
Уколико се приликом провођења мјера утврде знакови карактеристични за заразне болести животиња потребно
је без одлагања провести све мјере утврђене Законом о ветеринарству БиХ, Одлуком о заразним болестима
(,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 44/03), те релевантним прописима на снази којима је регулисана
наведена област.
28. Зоосанитарне мјере
Ради ефикасније здравствене заштите животиња, заштите здравља људи, ветеринарске заштите животне
средине, као и код постојања епизоотиолошке индикације, овлашћене ветеринарске организације морају проводити
ветеринарско–здравствене мјере у складу са федералним Законом о ветеринарству, те Правилником о условима
обављања послова дезинфекције, дезинсекције, дератизације и радиолошке деконтаминације („Сужбене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 42/01).
Зоосанитарне мјере треба проводити континуирано.
29. Означавање животиња
Приликом провођења мјера, које се односе на говеда, потребно је извршити контролу означавања животиња у
складу са одредбама Правилника о означавању и контроли кретања животиња у Босни и Херцеговини („Службени
гласник Босне и Херцегиовине“, бр. 13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15, 2/16 и 22/16).
30. Подмирење дијела трошкова за вјештачко осјемењивање крава
Чланом 124. Закона о ветеринарству ФБиХ прописано је да се у буџету кантона обезбјеђују средства за
Подмирење дијела трошкова за вјештачко осјемењивање крава.
Овим програмом је обухваћена субвенција вјештачког осјемењивања крава према пољопривредним
произвођачима, и то посредством ветеринарских станица, на начин да се за период од 01.01.2021-10.06.2021.
године крајњи износ цијене вјештачког осјемењивања према пољопривредном прoизвођачу умањује за 10,00 КМ,
док за период од 11.06.2021-30.11.2021. године тај износ умањити за 18,00 КМ. Цјеновник ветеринарске станице
која врши вјештачко осјемењивање мора бити усклађен са Цјеновником „минималних и максималних цијена
ветеринарских услуга на територији Федерације Босне и Херцеговине“ усвојеним од стране Ветеринарске коморе
ФБиХ, односно максимални износ цијене вјештачког осјемењивања износи 40,00 КМ.
Ова мјера би за посљедицу требало да има квалитетну селекцију, боље пасминске особине, квалитетнији
подмладак за ремонт стада као и превенцију ширења заразних сполно преносивих болести.
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III. ФИНАНСИРАЊЕ МЈЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
Трошкове провођења мјера здравствене заштите животиња у 2021. години сносе власници животиња, ако за
ту намјену нису обезбјеђена средства у буџету Босне и Херцеговине или Федерације Босне и Херцеговине, те
уколико овим програмом није другачије дефинисано.
1. Приходи
Средства за реализацију мјера здравствене заштите животиња од посебног интереса за Тузлански кантон,
обезбијеђена су у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину, раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто 0001, у
укупном износу од 366.000,00 КМ.
2. Расходи
Укупна средства за реализацију здравствене заштите животиња од посебног интереса за Тузлански кантон у висини
од 366.000,00 КМ, утрошиће се за Подмирење дијела трошкова за вјештачко осјемењивање крава, вакцинацију против
свињске куге, накнаду за еутаназиране животиње, трошкови провођења мјера здравствене заштите животиња по
наређењу Кантоналне управе за инспекцијске послове Тузланског кантона, трошкови провођења мјера дијагностичког
испитивања на бруцелозу и туберкулозу мушких животиња старијих од 12 мјесеци и мјера ветеринарског јавног
здравства, трошкове еутаназије и резерве у 2021. години, на начин и у висини, како слиједи:
Табела 1.
Реализовано (грло)

Намјена
р/б

1.

2.

3.
4.

5.

6.

План за 2021.

Врста

Подмирење дијела
трошкова за вјештачко
Говеда осјемењивање крава за
период 01.01.2021. год.
до 10.06.2021. год.
Подмирење дијела
трошкова за вјештачко
Говеда осјемењивање крава за
период од 11.06.2021.
до 30.11.2021. год.
Вакцинација против
Свиње
свињске куге
Накнада за
еутаназиране животиње
Трошкови провођења
мјера здравствене
заштите животиња по
наређењу Кантоналне
управе за инспекцијске
послове Тузланског
кантона,
Трошкови мјера
ветеринарског јавног
здравства.
Трошкови провођења
мјера дијагностичког
испитивања на
бруцелозу и
туберкулозу мушких
животиња старијих од
12 мјесеци.

7.

Трошкови еутаназије

8.

Нераспоређена средства
УКУПНО

Партиципација КМ/
грлу

Партиципација
укупно

2018.

2019.

2020.

-

-

-

6.000 грла

10.00 КМ

60.000,00 КМ

-

-

-

8.000 грла

18.00 КМ

144.000,00 КМ

923

680

530

600

3.00 КМ

1.800,00 КМ

31.035,00

27.120,00

16.160,00

40.000,00 КМ

9.915,70

8.167,00

28.551,60

30.000,00 КМ

-

-

-

1.750 грла

14.000,00

4.506,00

6.450,75

15.000,00 КМ

15.000,00 КМ

17.600,00

31.450,00 КМ

31.450,00 КМ

366.000,00

366.000,00

6.400,00

40.000,00 КМ

30.000,00 КМ

25,00 КМ

43.750,00 КМ
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Финансијска средства наведена у Табели 1. реализиoваће се са економских кодова:
614200 – Текући трансфери појединцима;
614400 – Субвенције јавним предузећима;
614500 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима.
3. План вакцинације
С обзиром на бројно стање стоке (свиња) на подручју Тузланског кантона, те њихову заступљеност по
појединим општинама и градовима, а имајући у виду досадашњу реализацију превентивне вакцинације против
свињске куге, планирана је сљедећа расподјела:
Табела 2.
Општина

Свињска Куга

Добој Исток

10

Грачаница

20

Градачац

10

Сребреник

50

Лукавац

250

Тузла

280

Живинице

40

Бановићи

10

Кладањ

5

Калесија

10

Сапна

5

Теочак

5

Челић

5

УКУПНО

600

IV. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Средства из Поглавља III, тачка 2, Табела 1. реализиoваће се на начин како слиједи:
-Средства из тачака 1. и 2.: На основу Одлуке о подмирењу дијела трошкова за вјештачко осјемењивање крава
и рјешења, које доноси министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског кантона (у даљем тексту:
министар).
-Средства из тачке 3.: На основу Одлуке о суфинансирању мјера здравствене заштите животиња и рјешења,
које доноси министар, у складу са Законом о ветеринарству ФБиХ
-Средства из тачке 4.: На основу Одлуке о накнади за еутаназиране животиње и рјешења, које доноси министар,
у складу са Законом о ветеринарству ФБиХ и Правилником о поступку исплате надокнаде штете за нешкодљиво
уклоњене серопозитивне животиње (,,Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’, бр. 98/12 и 88/18).
-Средства из тачке 5.: На основу Одлуке о финансирању мјера здравствене заштите животиња на подручју
Тузланског кантона за 2021. годину по наредби Кантоналне управе за инспекцијске послове Тузланског кантона и
трошкови мјера ветеринарског јавног здравства и рјешења, које доноси министар.
-Средства из тачке 6.: На основу одлуке и рјешења, које доноси министар, у складу са Законом о ветеринарству
ФБиХ.
-Средства из тачке 7.: На основу одлуке и рјешења, које доноси министар, у складу са Законом о ветеринарству
ФБиХ.
-Средства из тачке 8.: На основу Одлуке о преусмјеравању средстава за поједине намјене предвиђене у
Поглављу III, Табела 1.
V. ИЗВОЂЕЊЕ МЈЕРА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Мјере прописане Програмом Министарства обавезне су проводити за ту дјелатност регистроване и на поједином
подручју надлежне ветеринарске организације, осим мјера из Прилога I, Поглавља Е, тачка 3.(салмонелоза
перади) Програма Уреда за ветеринарство које се проводе на иницијативу власника.
Надлежне ветеринарске организације након проведбе свих мјера за поједину врсту животиња дужне су издати
потврду о проведеним мјерама у складу са одредбама обрасца из Прилога V Програма Уреда за ветеринарство.
До 10-ог у мјесецу, ветеринарске организације које проводе мјере прописане овим програмом обавезне су
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доставити Министарству извјештај о свим проведеним мјерама у претходном мјесецу у писаној и електронској
форми, на обрасцу који је саставни дио Програма Уреда за ветеринарство.
Овлашћене лабораторије су обавезне, најкасније до 10-ог у мјесецу достављати мјесечне извјештаје
Министарству о свим проведеним анализама, са посебно издвојеним приказом претрага проведених на основу
Програма Министарства у писаној и електронској форми.
VI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Овај програм ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Владе Тузланског кантона и биће објављен
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Број: 04/1-20-011875-21
Датум: 01.06.2021. године
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Комисија за концесије Тузланског кантона, на
153. cједници, одржаној дана 18.06.2021. године,
разматрајући приједлог Уговора о додјели концесије
МЗ Бријесница Мала, општина Добој Исток, за
захватање воде из властитог извора водоснабдијевања
– бушеног бунара ЕБ-3 у мјесном водоводном систему
МЗ Бријесница Мала, који се налази на земљишту
означеном као к.ч. број: 1770/2 звана „Луке“ уписано у
к.о. Мала Бријесница, општина Добој Исток, који треба
да закључе Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Тузланског кантона и МЗ Бријесница
Мала, општина Добој Исток, 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, 14/17 и 10/18), 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 кантонa, доноси сљедећу

МИНИСТАР
мр.сц.Вахидин Смајловић,дипл.инг.пољ.,с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона на 153.
сједници, одржаној дана 18.06.2021. године, разматрајући
приједлог Уговора о додјели концесије привредном
друштву „Bio-Pool“ д.о.о. Старић - Кладањ, за захватање
природне изворске воде са изворишта „Под Братило“
у мјесту Старић, општина Кладањ, на земљишту
означеном као к.ч. број: 1439 уписано у к.о. Гојсалићи,
општина Кладањ, за паковање питке воде ради њеног
флаширања и дистрибуисања на тржиште, који треба
да закључе Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Тузланског кантона и привредно друштво
„Bio-Pool“ д.о.о. Старић - 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, 14/17 и 10/18), 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 сљедећу

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији за
захватање воде из властитог извора водоснабдијевања
– бушеног бунара ЕБ-3 у мјесном водоводном систему
МЗ Бријесница Мала, који се налази на земљишту
означеном као к.ч. број: 1770/2 звана „Луке“ уписано у
к.о. Мала Бријесница, општина Добој Исток, који треба
да закључе Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Тузланског кантона и МЗ Бријесница
Мала, општина Добој Исток.

ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији
за захватање природне изворске воде са изворишта
„Под Братило“ у мјесту Старић, општина Кладањ, на
земљишту означеном као к.ч. број: 1439 уписано у к.о.
Гојсалићи, општина Кладањ, за паковање питке воде
ради њеног флаширања и дистрибуисања на тржиште,
који треба да закључе Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона и
привредно друштво „Bio-Pool“ д.о.о. Старић - Кладањ.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Предсједник Комисије
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
за концесије ТК
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 			
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК
Дино Конаковић,с.р.
Број: 20/1-25-3178-7/21
Тузла, 18.06.2021. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Предсједник Комисије
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
за концесије ТК
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 			
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК
Дино Конаковић,с.р.
Број: 20/1-05-12298-8/21
Тузла, 18.06.2021. године
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Комисија за концесије Тузланског кантона на
154. сједници, одржаној дана 23.06.2021. године,
разматрајући приједлог Уговора о додјели концесије
ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево ЗД Рудници
угља „Крека“ д.о.о. Тузла, за експлоатацију кварцног
пијеска на локалитету ПК „Шићки брод“ на подручју
општине Лукавац, који треба да закључе Министарство
привреде Тузланског кантона и ЈП „Електропривреда
БиХ“ д.д. Сарајево ЗД Рудници угља „Крека“ 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, 14/17 и 10/18),
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 сљедећу

709

Комисија за концесије Тузланског кантона на
154. сједници, одржаној дана 23.06.2021. године,
разматрајући приједлог Уговора о додјели концесије ЈП
„Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево ЗД Рудници угља
„Крека“ д.о.о. Тузла, за експлоатацију угља лигнита на
експлоатационим пољима „Сјеверна синклинала“ и
„Јужна синклинала“, која се налазе на подручју општина
Лукавац и Калесија и градова Тузла и Живинице, који
треба да закључе Министарство привреде Тузланског
кантона и ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево ЗД
Рудници угља „Крека“ 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, 14/17 и 10/18), 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 сљедећу

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији за
експлоатацију кварцног пијеска на локалитету ПК
„Шићки брод“ на подручју општине Лукавац, који
треба да закључе Министарство привреде Тузланског
кантона и ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево ЗД
Рудници угља „Крека“ д.о.о. Тузла.

ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији за
експлоатацију угља лигнита на експлоатационим пољима
„Сјеверна синклинала“ и „Јужна синклинала“, која се
налазе на подручју општина Лукавац и Калесија и градова
Тузла и Живинице, који треба да закључе Министарство
привреде Тузланског кантона и ЈП „Електропривреда
БиХ“ д.д. Сарајево ЗД Рудници угља „Крека“ д.о.о. Тузла.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Предсједник Комисије
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
за концесије ТК
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 			
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК
Дино Конаковић,с.р.
Број: 20/1-18-26332-8/21
Тузла, 24.06.2021. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Предсједник Комисије
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
за концесије ТК
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 			
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК
Дино Конаковић,с.р.
Број: 20/1-18-28827-7/21
Тузла, 24.06.2021. године

Broj 13 - Strana 1840

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Petak, 16. juli 2021. god.

„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“
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SADR@AJ
СКУПШТИНА
645. Одлука о усвајању Стратегије за борбу
против корупције 2021.-2024., број: 0102-336-4/21 од 23.6.2021. године
- Стратегија за борбу против корупције
2021.-2024. и Акциони план за провођење
Стратегије за борбу против корупције
2021.-2024.

1669

VLADA
646. Уредба о измјенама и допунама Уредбе
о правилима дисциплинског поступка
за дисциплинску одговорност државних
службеника и намјештеника у органима
државне службе у Тузланском кантону,
број: 02/1-02-10851/21 од 25.05.2021.
године

1728

647. Уредба о допуни Уредбе о врсти властитих
прихода и начина и рокова расподјеле,
број: 02/1-11-10832/21 од 25.05.2021.
године

1728

648. Одлука о измјени Одлуке о Позитивној
листи лијекова Тузланског кантона, број:
02/1-33-11791-6/21 од 08.06.2021. године

1728

649. Одлука о допуни Програма распореда
средстава са потрошачке јединице
11010002-Капитални
издаци
за
кориснике буџетских средстава за
2021. годину, број: 02/1-11-10995/21 од
25.05.2021. године
650. Одлука о измјенама и допуни Програма
манифестација од интереса за Тузлански
кантон за 2021. годину, број: 02/1-1111421/21 од 01.06.2021. године
651. Одлука о измјенама и допунама Програма
манифестација од интереса за Тузлански
кантон за 2021. годину, број: 02/1-1111421-2/21 од 08.06.2021. године
652. Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о усмјеравању и кориштењу преосталог
дијела средстава по Уговору о додјели
потпоре из Буџета Федерације БиХ
број: 09-11-6-2-5109-УК-3/20 од 30. јула
2020. године, број: 02/1-11-12695/21 од
11.06.2021. године
653. Одлука о одобравању средстава са
позиције „Текућа резерва“ – потрошачка
јединица 11050001, број: 02/1-11-11139/21
од 25.05.2021. године (Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде)

1780

1780

1781

1784

1785

654. Одлука о давању сагласности, број: 02/130-11252-1/21 од 01.06.2021. године
(на Одлуку УО ЈУ Заштићени пејзаж
„Коњух“ Бановићи)

1785

655. Одлука о давању сагласности, број: 02/130-11252-2/21 од 01.06.2021. године
(на Одлуку УО ЈУ Заштићени пејзаж
„Коњух“ Бановићи)

1785

656.

Одлука о давању сагласности за
обнављање Уговора о концесији за
експлоатацију кварцног пијеска, број:
02/1-14-12934/21 од 08.06.2021. године

1786

657. Одлука о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона
за 2021. годину, број: 02/1-11-12352/21
од 08.06.2021. године (Министарство
финансија и Влада ТК)

1786

658. Рјешење о привременом именовању
Управног одбора Јавне здравствене
установе Универзитетски клинички
центар Тузла, број: 02/1-30-2552-1/21 од
25.05.2021. године

1787

659. Рјешење о разрјешењу предсједника
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Мрамор“ Тузла, број: 02/1-34-169891/21 од 25.05.2021. године

1787

660. Рјешење о именовању предсједника
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Мрамор“ Тузла, број: 02/1-34-169892/21 од 25.05.2021. године

1787

661. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ ОШ „Симин Хан“ Тузла, број: 02/134-16998-4/21 од 25.05.2021. године

1788

662. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Сјењак“ Тузла,
број: 02/1-34-18041-2/21 од 01.06.2021.
године

1788

663. Рјешење о прекиду мандата Школског
одбора ЈУ ОШ „Башиговци“ Башиговци,
Живинице, број: 02/1-34-16989/21 од
25.05.2021. године

1788

664. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Башиговци“
Башиговци, Живинице, број: 02/1-3416998-1/21 од 25.05.2021. године

1788

665. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Прва основна школа
Живинице, број: 02/1-34-16998-9/21 од
25.05.2021. године

1789

666. Рјешење о прекиду мандата Школског
одбора ЈУ ОШ „Бановићи Село“
Бановићи Село, Бановићи, број: 02/1-3416989-2/21 од 25.05.2021. године

1789
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667. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Бановићи
Село“ Бановићи Село, Бановићи, број:
02/1-34-16998-3/21 од 25.05.2021. године
668. Рјешење о прекиду мандата Школског
одбора ЈУ ОШ „Лукавац Град“ Лукавац,
број:02/1-34-16989-3/21 од 25.05.2021.
године
669. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Лукавац Град“
Лукавац, број: 02/1-34-18041-4/21 од
01.06.2021. године
670. Рјешење о прекиду мандата Школског
одбора ЈУ ОШ „Лукавица“ Лукавица,
Грачаница, број: 02/1-34-16989-4/21 од
25.05.2021. године
671. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Лукавица“
Лукавица, Грачаница, број: 02/1-3411181-4/21 од 04.06.2021. године
672. Рјешење о прекиду мандата Школског
одбора ЈУ ОШ „Доборовци“ Доборовци,
Грачаница, број: 02/1-34-16989-5/21 од
25.05.2021. године
673. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Доборовци“
Доборовци, Грачаница, број: 02/1-3411181-3/21 од 04.06.2021. године
674. Рјешење о разрјешењу члана привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Миричина“
Миричина, Грачаница, број: 02/1-3416985-7/21 од 25.05.2021. године

1789

681. Рјешење о именовању предсједника
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Подорашје“ Подорашје, Сребреник, број:
02/1-34-18041-3/21 од 01.06.2021. године

1794

1790

682. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Челић“ Челић,
број: 02/1-34-16998-6/21 од 25.05.2021.
године

1794

1790

683. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Вражићи“
Вражићи, Челић, број: 02/1-34-169985/21 од 25.05.2021. године

1794

684. Рјешење о разрјешењу предсједника и
чланова привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Вражићи“ Вражићи, Челић,
број: 02/1-34-11181-2/21 од 01.06.2021.
године

1794

685. Рјешење о именовању предсједника и
чланова привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Вражићи“ Вражићи, Челић,
број: 02/1-34-11181-5/21 од 01.06.2021.
године

1795

686. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња
школа Теочак, број: 02/1-34-16998/21 од
25.05.2021. године

1795

687. Рјешење о разрјешењу предсједника
и чланова Дисциплинске комисије за
кантоналне органе државне службе, број:
02/1-30-12579/21 од 11.06.2021. године

1795

688. Рјешење о именовању предсједника
и чланова Дисциплинске комисије за
кантоналне органе државне службе, број:
02/1-30-12579-1/21 од 11.06.2021. године

1796

689. Програм за субвенционирање дијела
каматне стопе привредним субјектима,
санацију и реструктурирање привредних
субјеката,
помоћи
привредним
субјектима у потешкоћама и куповину
дионица или удјела у привредним
друштвима из средстава остварених у
процесу приватизације и депонованих
код Развојне банке Федерације БиХ
(средства на ESCROW рачуну), број:
02/1-11-11205/21 од 25.05.2021. године

1796

690. Програм о утврђивању услова, критерија
и поступака за расподјелу средстава
Буџета Тузланског кантона за 2021.
годину са позиције 31010003-„Подршка
развоју Кантона“, број: 02/1-11-109251/21 од 01.06.2021. године

1798

1790

1791

1791

1791

1792

675. Рјешење о именовању члана привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Миричина“
Миричина, Грачаница, број: 02/1-3416998-8/21 од 25.05.2021. године

1792

676. Рјешење о разрјешењу привременог
Школског одбора ЈУ Друга основна
школа Грачаница, број: 02/1-34-169858/21 од 25.05.2021. године

1792

677. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Друга основна
школа Грачаница, број: 02/1-34-180411/21 од 01.06.2021. године

1792

678. Рјешење о прекиду мандата Школског
одбора ЈУ ОШ „Подорашје“ Подорашје,
Сребреник, број: 02/1-34-16985-6/21 од
25.05.2021. године
679. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Подорашје“
Подорашје, Сребреник, број: 02/1-3416998-7/21 од 25.05.2021. године
680. Рјешење о разрјешењу предсједника
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Подорашје“ Подорашје, Сребреник,
број: 02/1-34-18043/21 од 01.06.2021.
године
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

1793

691. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-12377-1/21 од
02.06.2021. године (Влада ТК – Трошкови
манифестација)

1804
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692. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-12377/21 од
03.06.2021. године (МУП-а)

1804

693. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-12377-2/21 од
03.06.2021. године (Уред Премијера ТК)

1804

694. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона
за 2021. годину, број: 07/1-11-12625/21
од 10.06.2021. године (ЈУ МС Рударска
школа Тузла)
МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА
И НАУКЕ
695. Одлука о преузимању Списка одобрених
радних уџбеника, уџбеника, приручника,
радних листова и збирки задатака за
гимназије, средње техничке и стручне
школе у школској 2021/22. години који
је одобрило Федерално министарство
образовања и науке и објавило на веб
страници www.fmon.gov.ba, број: 10/134-013294/21 од 21.06.2021. године

1805

696. Одлука о коришћењу уџбеника/радних
уџбеника у редовним основним школама
чији је оснивач Скупштина Тузланског
кантона у школској 2021/2022. години,
број: 10/1-34-013585/21 од 25.06.2021.
године

1806

697. Школски календар за школску 2021/2022.
годину, број: 10/1-34-12341/21 од
07.05.2021. године

1811

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
698. Одлука о суфинансирању мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског
кантона за 2021. годину, број: 04/1-11013315/21 од 15.06.2021. године
699. Одлука о финансирању мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског
кантона за 2021. годину по наредби
Кантоналне управе за инспекцијске
послове Тузланског кантона и трошкови
мјера ветеринарског јавног здравства,
број: 04/1-11-013322/21 од 15.06.2021.
године

700. Одлука о подмирењу дијела трошкова
за вјештачко осјемењивање крава, број:
04/1-11-013310/21 од 15.06.2021. године

1816

701. Одлука о подмирењу трошкова провођења
мјера дијагностичког испитивања на
бруцелозу и туберкулозу мушких грла
старијих од 12 мјесеци, број: 04/1-11013324/21 од 15.06.2021. године

1817

702.

1805

1814
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Одлука о трошковима еутаназије
животиња на подручју Тузланског
кантона за 2021. годину, број: 04/1-11013325/21 од 15.06.2021. године

1818

703. Одлука о накнади за еутаназиране
животиње на подручју Тузланског
кантона за 2021. годину, број: 04/1-11013319/21 од 15.06.2021. године

1819

704. Програм улагања средстава водних
накнада у област водопривреде у
2021. години, број: 04/1-11-8288/21 од
16.04.2021. године

1820

705. Програм мјера здравствене заштите
животиња на подручју Тузланског
кантона за 2021. годину, број: 04/1-20011875/21 од 01.06.2021. године

1829

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ
706. Одлука, број: 20/1-25-3178-7/21 од
18.06.2021. године (МЗ Бријесница
Мала, општина Добој Исток)

1838

707. Одлука, број: 20/1-05-12298-8/21 од
18.06.2021. године („Bio-Pool“ д.о.о.
Старић-Кладањ)

1838

708. Одлука, број: 20/1-18-26332-8/21 од
24.06.2021. године (ПК Шићки брод –
општина Лукавац)

1839

709. Одлука, број: 20/1-18-28827-7/21 од
24.06.2021. године (Рудници угља
„Крека“ д.о.о. Тузла)

1839

ОГЛАСНИ ДИО
ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ
ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

1815

240. Оглас Опћинског суда у Градачцу о
постављењу привременог заступника у
особи Мирсада Скендеровић, адвокат из
Градачца (број: 28 0 П 073619 20 P)

I
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Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: sekretar Skup{tine Enisa Hasanagi} - Telefon
035 / 252-565, - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i unaprijed u korist ra~una: NLB Banka
d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa MAKSI PLUS d.o.o., Tuzla, Ive Andri}a 45,
telefon: 062 900 127 - Za {tampariju: Amel Smajlovi}
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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 GRADAČCU
Broj: 28 0 P 073619 20 P
Gradačac, 24.06.2021. godine

O G L A S

o postavljanju privremenog zastupnika

OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, sudija Buljubašić Edin, u pravnoj stvari tužitelja Haseljić Jasmina sina Ismeta
iz Gradačca, zastupan po punomoćniku Begović Kemalu, advokatu iz Gradačca, protiv tuženog Haseljić Kamila sina
Šefika iz Gradačca, ul. Ibrahima Kapetanovića bb., radi utvrđenja prava vlasništva, vrijednost spora 500,00 KM,
postavio je tuženom Haseljić Kamilu iz Gradačca privremenog zastupnika u osobi Skenderović Mirsada, advokat iz
Gradačca jer je boravište tuženog nepoznato, a nema punomoćnika i zato što bi redovan postupak oko postavljanja
zakonskog zastupnika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice. (čl. 296. st.l. i 2. tačka 4. Zakona
o parničnom postupku).
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Prava i dužnosti
privremeni zastupnik će obavljati sve dok se navedeni tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca (člana 297. ZPP-a).
240
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