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На основу члана 20. Статута Кантоналне агенције за 

приватизацију у Тузланском кантону („Службене новине 
Тузланског кантона”, број: 5/12), члана 16. Закона о 
Кантоналној агенцији за приватизацију („Службене новине 
Тузланско-подрињског кантона”, број: 3/97 и „Службене 
новине Тузланског кантона”, бр. 5/04 и 3/05) и Одлуке о 
давању претходне сагласности Владе Тузланског кантона 
број: 02/1-04-10233/22 од 10.05.2022. године, Управни 
одбор Кантоналне агенције за приватизацију, на  сједници 
одржаној 24.05.2022. године, донио је

О Д Л У К У
о разрјешењу директора Кантоналне агенције за 

приватизацију у Тузли

Члан 1.
Нихад Окановић, дипл. оец разрјешава се дужности 

директора Кантоналне агенције за приватизацију Тузла са 
24.05.2022. године.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кантонална агенција за приватизацију

Број: 03-251/2022
Тузла, 24.05.2022. године

Предсједник УО

Семир Мешић, с.р.
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На основу члана 20. Статута Кантоналне агенције за 

приватизацију у Тузланском кантону („Службене новине 
Тузланског кантона”, број: 5/12), члана 16. Закона о 
кантоналној агенцији за приватизацију („Службене новине 
Тузланско-подрињског кантона”, број: 3/97 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 5/04 и 3/05), Одлуке Владе 
Тузланског кантона о давању претходне сагласности број: 
02/1-04-10235/22 од 10.05.2022. године, а у вези са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим имeновањима 
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 12/03, 34/03 и 65/13) 
Управни одбор Кантоналне агенције за приватизацију, на  
сједници одржаној 24.05.2022. године, донио је

О Д Л У К У
о привременом именовању директора Кантоналне 

агенције за приватизацију у Тузли

Члан 1.
Адмир Чавалић, магистар економије именује се на мјесто 

вршиоца дужности директора Кантоналне агенције за 
приватизацију Тузла, до окончања поступка на основу којег 
ће се извршити именовање новог директора Кантоналне 
агенције за приватизацију Тузла у складу са законом, а 
најдуже три мјесеца, почев од 25.05.2022. године.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кантонална агенција за приватизацију

Број: 03-252/2022
Тузла, 24.05.2022. године

Предсједник УО

Семир Мешић,с.р.
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На основу међународних уговора о социјалном 

осигурању које је Босна и Херцеговина закључила и преузела 
Уредбом са законском снагом о преузимању и примјењивању 
савезних закона који се у Босни и Херцеговини примјењују 
као републички закони („Службени лист РБиХ“, број: 
2/92) и  члана 12. Статута Завода здравственог осигурања 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 4/16), директор Завода доноси

УПУТСТВО
за утврђивање привремене спријечености за рад 
иностраних осигураника који бораве на подручју 

Тузланског кантона

Члан 1.
(1) Овим упутством уређује се поступак утврђивања 

привремене спријечености за рад за иностране осигуранике 
за вријеме боравка на подручју Тузланског кантона.

(2) Одредбе Правилника о поступку и критиријима за 
утврђивање привремене спријечености за рад осигураника 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број: 3/17, у даљем 
тексту: Правилник), се сходно примјењује на утврђивање 
права на привремену спријеченост за рад иностраних 
осигураника.

Члан 2.
(1) Утврђивање права на привремену спријеченост за 

рад остварује инострани осигураник који посједује важећи 
двојезични образац за остваривање права на давање за 
вријеме боравка у Босни и Херцеговини издат од надлежног 
носиоца здравственог осигурања државе уговорнице у којој 
је здравствено осигуран.

(2) Изузетно, ако је са државама уговорницама 
договорено коришћење европске картице здравственог 
осигурања (у даљем тексту: електронска картица), 
привремена спријеченост за рад утврђује се и иностраном 
осгуранику који посједује важећу електронску картицу.

Члан 3.
(1) Инострани осигураник издати двојезични образац 

или електронску картицу размјењује у пословници 
здравственог осигурања надлежној према мјесту боравка.

(2) Одговорно лице у пословници иностраном 
осигуранику издаје болеснички лист (БЛ1 или БЛ 2) у 
зависности од обима права датог у двојезичном обрасцу.

Члан 4.
(1) Инострани осигураник са издатим болесничким 

листом у случају потребе за утврђивањем  привремене 
спријечености за рад, обраћа се овлашћеном љекару у 
здравственој установи надлежној по мјесту боравка, који 
ће му издати образац PSR INO – Упутница иностраног 
осигураника за Љекарску комисију Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона.

(2) Упутницу издату од стране овлашћеног љекара 
инострани осигураник дужан је да достави одмах, а 
најкасније у року од 48 сати у писарницу Завода.
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Члан 5.
(1) Право на привремену спријеченост за рад 

иностраним осигураницима утврђује Љекарска комисија 
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Љекарска комисија).

Члан 6.
(1) Љекарска комисија утврђује привремену 

спријеченост за рад код иностраног осигураника водећи 
рачуна о периоду важења двојезичног обрасца, с тим да 
привремена спријеченост за рад не може бити утврђена за 
период дужи од 10 дана.

(2) Изузетно, привремена спријеченост за рад може се 
утврдити и у дужем трајању, и то:

а) уколико се инострани осигураник налази на 
болничком лијечењу и није у могућности вратити се у 
земљу и

б) новонастале ситуација (нпр: пандемија и сл.) када 
се иностраном осигуранику треба утврдити дуже трајање 
привремене спријечености за рад (за вријеме трајања 
изолације и сл.).

Члан 7.
(1) Љекарска комисија ће утврдити право на привремену 

спријеченост за рад иностраног осигураника на основу: 
анамнезе и прегледа осигураника, увидом у  медицинску 
документацију или налаз љекара који му је пружио хитну 
медицинску помоћ ради које је наступила потреба за 
боловањем.

(2) Изузетно, само у случају када се инострани 
осигураник након достављања Упутнице обрати секретару 
Комисије и писмено га обавијести да се хитно морао 
вратити у матичну земљу, Љекарска комисија може 
утврдити привремену спријеченост за рад на основу увида 
у медицинску докуметацији или налаз љекара који му је 
пружио хитну медицинску помоћ.  

Члан 8.
(1) Одлука Љекарске комисије о привременој 

спријечености за рад иностраног осигураника  издаје се на 
обрасцу Налаз, мишљене и оцјена. 

(2) Одлука Љекарске комисије је коначна и инострани 
осигураник нема право жалбе на одлуку Љекарске комисије.

Члан 9.
(1) Са издатим Налазом, мишљењем и оцјеном Љекарске 

комисије инострани осигураник се обраћа пословници 
здравственог осигурања по мјесту боравка.

(2) На основу Налаза, мишљења и оцјене Љекарске 
комисије, пословница здравственог осигурања издаје 3 
примјерка Извјештаја/обавјештења о неспособности за 
рад иностраном осигуранику на предвиђеном двојезичном 
обрасцу зависно од државе уговорнице из које инострани 
осигураник долази. Један примјерак двојезичног обрасца 
Извјештаја о неспособности за рад даје се иностраном 
осигуранику, други примјерак се путем поште отпрема 
надлежном иностраном носиоцу здравственог осигурања 
који је издао двојезични образац/ европску картицу за 
вријеме привременог боравака, а трећи примјерак задржава 
пословница здравственог осигурања.

Члан 10.
Саставни дио овог упутства је Образац PSR INO и Налаз, 

мишљене и оцјена.

Члан 11.
(1) Ово упутство биће објављено у „Службеним новинама 

Тузланског кантона“ и ступа на снагу даном објављивања.

(2) Ступањем на снагу овог Упутства, престаје да важи 
Упутство за утврђивање привремене спријечености за рад 
иностраних осигураника који бораве на подручју Тузланског 
кантона број: 01-37-233/14 од 30.01.2014. године.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Завод здравственог осигурања

Број: 01-02-9-41-5/22 
Тузла, 27.05.2022. године

ДИРЕКТОР

мр. Денис Хусић, дипл.
правник, с.р.
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(navesti datum)

a što je vidljivo iz medicinske dokumentacije/nalaza

2. DIJAGNOZA (navesti dijagnozu radi koje se ukazala potreba za utvrđivanjem privremene
spriječenosti za rad)

(mjesto i datum) (pečat i potpis ovlaštenog ljekara)

koji se nalazi u prilogu ove Uputnice.

Imenovani se radi navedene dijagnoze prvi put javio ljekaru/zdravstvenoj ustanovi

inostranog osiguranika za Ljekarsku komisiju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog 
kantona

Adresa privremenog boravka

Naziv nadležnog nosioca zdravstvenog 
osiguranja matične države

Broj telefona

1. LIČNI PODACI

UPUTNICA

Država iz koje dolazi

(naziv zdravstvene ustanove)

OBRAZAC            
PSR INO

Na Ljekarsku komisiju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona upućuje se:

Ime i prezime inostranog osiguranika

Datum rođenja
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Dg:

Šifra:

2.

(faksimil i potpis)
MP.

 

(faksimil i potpis)
god.

(faksimil i potpis)
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Nalaz, mišljenje i ocjena  Ljekarske komisije su konačni i protiv istih nije dozvoljena žalba.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

NALAZ, MIŠLJENJE I OCJENA broj: 

Država iz koje dolazi
Datum rođenja

Na osnovu člana 8. Uputstva za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad inostranih osiguranika koji privremeno borave na području,
Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj:    ), a na osnovu Uputnice inostranog osiguranika za Ljekarsku komisiju 
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona - obrazac PSR INO, LJEKARSKA KOMISIJA ZZOTK  d a j e

Članovi  Ljekarske komisije:

Nalaz, mišljenje i ocjena:

Ime i prezime inostranog osiguranika

Naziv nadležnog nosioca zdravstvenog 
osiguranja matične države

Adresa privremenog boravka

Inostrani osiguranik koji je nezadovoljan odlukom Ljekarske komisije istu može pobijati kod svog nosioca zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa propisima 
države ugovornice.

1. Podaci o inostranom osiguraniku:

Datum prvog javljanja ljekaru/zdravstvenoj ustanovi

2. Podaci o bolovanju:
Uputnica - obrazac PSR INO izdat od ovlaštenog ljekara (ime i prezime)




