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Члан 3.
У члану 11. у ставу (1) ријеч „се“ замјењује се
ријечју „Министарство“.
У истом члану став (3) мијења се и гласи:
„(3) Против рјешења из става (1) овог члана може
се изјавити жалба Комисији за другостепено управно
рјешавање Владе Тузланског кантона у року од 15 дана
од дана преузимања рјешења“.
Члан 4.
Члан 16. мијења се и гласи:
„Члан 16.
(Рјешење о академском и стручном признавању
образовне исправе)
(1) О захтјеву за академско признавање образовне
исправе одлучује ректор односно директор високошколске
установе рјешењем.
(2) О захтјеву за стручно признавање образовне
исправе одлучује Министарство рјешењем.
(3) У диспозитиву рјешења о академском и
стручном признавању назив квалификације односно
образовне исправе те стечени степен и академски,
стручни и научни назив се обавезно наводе на
оригиналном језику са пуним називом високошколске
установе на којој је квалификација стечена, те земљом
поријекла квалификације.
(4) У образложењу рјешења о академском и
стручном признавању се наводе разлози од значаја за
одлуку, а нарочито разлози у случају дјелимичног или
условног признавања или одбијања признавања. Када
то околности случаја допуштају, образложење може
садржавати и упутство о мјерама које подносилац
захтјева може предузети ради уклањања постојећих
запрека за признавање квалификације.
(5) Против рјешења о академском признавању
може се изјавити жалба сенату високошколске установе
у року од 15 дана од дана преузимања рјешења.
(6) Против рјешења о стручном признавању може
се изјавити жалба Комисији за другостепено управно
рјешавање Владе Тузланског кантона у року од 15 дана
од дана преузимања рјешења.“
Члан 5.
Раније започети поступци нострификације,
еквиваленције, академског и стручног признавања
окончаће се по одредбама овог закона.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-218-5/18
Тузла, 26.4.2018. године
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Предсједник
Скупштине
Тузланског кантона
Сенад Алић, c.p.		

На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског Кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02,

^etvrtak, 10. 05. 2018. god.

6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
26.4.2018. године, доноси

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ИЗВРШЕЊУ САНКЦИЈА

Члан 1.
У Закону о извршењу санкција („Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 11/09 - пречишћени текст,
4/10, 12/12 и 8/15) члан 12. мијења се и гласи:
„Члан 12.
Мјеру безбједности забране управљања моторним
возилом извршава Министарство унутрашњих послова
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство
унутрашњих послова Кантона), на начин и по поступку
прописаном Законом о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09,
48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18).“
Члан 2.
Иза члана 24. додаје се члан 24а., који гласи:
„Члан 24а.
У случају потребе за пружањем здравствене
заштите малољетнику који није обавезно здравствено
осигуран, односно није здравствено осигуран по другом
основу, а који је смјештен у Одгојном центру, исти ће се
упутити у најближу здравствену установу, о чему ће се
обавијестити законски заступник, надлежни центар за
социјални рад и поступајући судија.
Трошкови настали у случају из става 1. овог члана
убрајају се у трошкове извршења одгојне мјере сходно
одредбама члана 25а. овог закона.”
Члан 3.
У поглављу IV назив одјељка „Ц. ОДГОДА И
ПРЕКИД ИЗВРШЕЊА ОДГОЈНЕ МЈЕРЕ УПУЋИВАЊА
У ОДГОЈНИ ЦЕНТАР” мијења се и гласи:
„Ц. ОДГОДА, ПРЕКИД И ПОГОДНОСТИ КОД
ИЗВРШЕЊА ОДГОЈНЕ МЈЕРЕ УПУЋИВАЊА У
ОДГОЈНИ ЦЕНТАР”.
Члан 4.
У члану 46. у трећем реду иза ријечи „судија”
додају се ријечи „у року од осам дана од дана пријема
молбе”.
Члан 5.
У члану 50. на крају текста додаје се зарез и ријечи
„у року од осам дана од дана пријема молбе”.
Члан 6.
Иза члана 50. додаје се нови члан 50а., који гласи:
„Члан 50а.
Малољетнику који се добро влада директор
Одгојног центра, на приједлог стручног тима Одгојног
центра, може додијелити следеће погодности:
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1. проширено право на пријем посјета;
2. слободне изласке из Одгојног центра у град;
3. организоване посјете спортским, културним и
другим прикладним догађајима ван Одгојног центра;
4. посјете породици, сродницима или другим
блиским особама за вријеме викенда и празника;
5. додатна одсуства из Одгојног центра до пет дана.
Право на погодности из става 1. овог члана
додјељује се у складу са правилником којег доноси
управни одбор Одгојног центра.“
Члан 7.
Члан 62. мијења се и гласи:
„Члан 62.
Заштитну мјеру потпуне или дјелимичне забране
управљања моторним возилом извршава Министарство
унутрашњих послова Кантона, на начин и по поступку
прописаном Законом о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини.”
Члан 8.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија
Скупштине Тузланског кантона да утврди други
пречишћени текст Закона о извршењу санкција.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-232-4/18
Тузла, 26.4.2018. године
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Предсједник
Скупштине
Тузланског кантона
Сенад Алић, c.p.		
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На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Комисије за избор и
именовања Скупштине Тузланског кантона, Скупштина
Тузланског кантона, на сједници одржаној 26.4.2018.
године, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору и именовању чланова
у стална и повремена радна тијела Скупштине
Тузланског кантона
I
У Одлуци о избору и именовању чланова у стална
и повремена радна тијела Скупштине Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“ бр.
2/15, 6/15, 14/15, 2/16, 6/16, 12/16, 4/17, 7/17 и 15/17),
врши се следећа измјена:
- У Комисију за уставна питања Скупштине
Тузланског кантона, умјесто члана Дервиша Хасића,
именује се члан Един Бушевац.

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
Скупштина
Број: 01-02-90-31/15
Тузла, 26.4.2018. године

Предсједник
Скупштине
Тузланског кантона
Сенад Алић, c.p.		
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Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona („Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17) i ~lana
8. stav 1. Zakona o lijekovima („Slu`bene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 109/12), na
prijedlog ministra zdravstva Tuzlanskog kantona,
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 10.04.2018. godine, d o n o s i

ODLUKU
o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog
osigurawa Tuzlanskog kantona
^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uje se Lista lijekova
obaveznog zdravstvenog osigurawa Tuzlanskog
kantona (u daqem tekstu: Lista lijekova Tuzlanskog
kantona), sa~iwena prema internacionalnim
neza{ti}enim nazivima lijeka INN - (generi~kim
nazivima), kao i cijene lijekova na Listi lijekova
Tuzlanskog kantona.
^lan 2.
Lista lijekova Tuzlanskog kantona iz ~lana
1. ove odluke sastavni je dio ove odluke i ~ine je
dvije liste, i to:
A lista lijekova - lijekovi sa u~e{}em Zavoda
zdravstvenog osigurawa Tuzlanskog kantona (u
daqem tekstu: Zavod) u cijeni lijeka od 100%,
odnosno lijekovi za koje nije mogu}e utvr|ivati
u~e{}e osiguranika u nabavci lijeka,
B lista lijekova - lijekovi sa u~e{}em Zavoda
u procentualnom iznosu odre|enom odlukom
Vlade Tuzlanskog kantona, saglasno finansijskim
mogu}nostima Kantona.
^lan 3.
Obavezni podaci o lijekovima u Listi
lijekova Tuzlanskog kantona, su slede}i:
–redni
–
broj
–ATC
–
klasifikaciju lijeka
–internacionalno
–
neza{ti}eno ime lijeka - INN
–farmaceutski
–
oblik lijeka
–ja~ina
–
lijeka

