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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона („Службене новине   Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и чланова 
84. и 85. Закона о здравственом осигурању („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 
36/18), на приједлог Управног одбора Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона, Скупштина Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 15.7.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о утврђивању основица, стопа и начину обрачунавања и 
уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање на 

подручју Тузланског кантона

Члан 1.
(Предмет Одлуке)

Овом одлуком утврђују се основица, стопа и начин 
обрачунавања доприноса за обавезно здравствено 
осигурање за осигурана лица из Закона о здравственом 
осигурању („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 36/18, у даљем тексту: Закон), 
а која нису утврђена Законом о доприносима („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 
1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 и 4/21), 
те се ближе одређују обвезници доприноса за обавезно 
здравствено осигурање, у смислу члана 86. Закона. 

Члан 2.
(Доприноси)

Доприноси из члана 1. ове одлуке су приход Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Завод), а обрачунавају се и плаћају из извора које 
осигуравају обвезници дефинисани овом одлуком.

Члан 3.
(Обвезници доприноса)

(1) Обвезници обрачуна и уплате доприноса из члана 2. 
ове одлуке су заводи, фондови, органи управе и друга правна 
или физичка лица одређена Законом и овом одлуком.

(2) Обвезник обрачуна и уплате доприноса из става (1) 
овог члана је:

а) надлежни носилац пензијског и инвалидског 
осигурања - исплатилац пензије за држављане Босне 
и Херцеговине који имају пребивалиште на подручју 
Тузланског кантона; 

б) кантонална служба за запошљавање за лица која 
су пријављена код надлежне службе за запошљавање у 
законом предвиђеним роковима, и то:

1) незапослена лица која су пријављена заводу за 
запошљавање у роковима утврђеним Законом,

2) дјеца која су навршила 15 година живота, односно 
старији малољетници до 18 година живота, а нису завршила 
основно школовање или се по завршетку основног 
школовања нису запослила,

3) лица која су према прописима о школовању изгубила 
статус ученика, односно редовног студента или су 
прекинула редовно школовање, за здравствену заштиту у 
трајању од једне године од дана прекида школовања;

ц) орган управе кантона надлежан за послове социјалне 
и дјечије заштите за:

1) дјецу од рођења до поласка у основну школу, ако нису 
осигурана по другом основу,

2) лица након навршених 65 година живота, ако нису 
осигурана по другом основу,

3) лица цивилне жртве рата, ако нису осигурана по 

другом основу,
4) лица смјештена у установе социјалне заштите и лица 

која примају сталну новчану помоћ, ако нису осигурана по 
другом основу;

д) орган управе Кантона надлежан за образовање за:
1) ученике и студенте, ако нису осигурани по другом 

основу,
2) ученике односно студенте који врше практичан рад у 

вези с наставом;
е) орган управе Кантона надлежан за борачку заштиту, 

за лица која остварују право на здравствено осигурање 
у складу са одредбама Закона о правима бранилаца и 
чланова њихових породица („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 95/13, 60/16 и 90/17), 
Закона о посебним правима добитника ратних признања 
и одликовања и чланова њихових породица („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 70/05, 61/06, 9/10, 14/13 и 
90/17), Закона о правима демобилисаних бранилаца и 
чланова њихових породица („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 54/19), Одлуке о посебним правима носилаца 
„Партизанске споменице 1941“ и чланова њихове породице 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/06) и/или 
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових 
породица - други пречишћени текст („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 10/20), ако то право не могу 
остварити по другом основу;

ф) орган управе Кантона надлежан за повратак и 
расељена лица, за лица којима је признат статус расељеног 
лица, ако нису осигурана по другом основу;

г) орган управе Кантона, односно јединице локалне 
самоуправе у Тузланском кантону за:  

1) социјално угрожена лица која нису осигурана по 
другом основу,

2) друга лица осигурана у одређеним околностима која 
нису осигурана по другом основу:

- лица која учествују у организованим јавним радовима 
на територији Федерације,

- лица која испуњавају обавезу учествовања у цивилној 
заштити или обавезу учествовања у служби осматрања и 
обавјештавања,

- лица која као чланови оперативних састава 
добровољних ватрогасних организација врше дужности по 
прописима о заштити од пожара;

х) надлежни орган управе Федерације БиХ за ученике и 
студенте војних и полицијских школа и академија, ако нису 
осигурани по другом основу;

и) ауторске агенције, удружења грађана, друга 
професионална удружења и спортски савез односно 
организатори спортских и других јавних приредаба 
- за учеснике у тим приредбама односно за чланове 
својих удружења који се баве професионалном и другом 
дјелатношћу односно преко којих остварују приход, као 
и за врхунске спортисте који су као такви рангирани од 
Олимпијског комитета или удружења спортиста на нивоу 
Федерације, ако нису осигурани по другом основу;

ј) лице које се пријављује на лично обавезно здравствено 
осигурање јер му здравствена заштита није осигурана по 
другом основу, а има средства за издржавање;

к) лице које је власник приватног предузећа са сједиштем 
на подручју Тузланског кантона, ако није обавезно осигуран 
по другом основу;

л) страни држављанин и лица без држављанства којима 
је одобрен боравак у Федерацији БиХ на подручју Тузланског 
кантона, а који нису обухваћени међународним уговорима о 
социјалном осигурању;

м) лице које је вјерски службеник, а не заснива радни 
однос и којем се не исплаћује плата.
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Члан 4.
(Основице доприноса)

Основице доприноса на које обвезници обрачуна и 
уплате доприноса из члана 3. ове одлуке плаћају допринос 
су:

а) износ пензије односно накнаде из пензијског и 
инвалидског осигурања, с тим да основица не може бити 
нижа од износа најниже пензије утврђене за кориснике 
пензија на територији Федерације БиХ - за лица која пензију 
остварују од домаћег носиоца пензијског и инвалидског 
осигурања;

б) 40% просјечне мјесечне бруто плате исплаћене на 
подручју Федерације БиХ према посљедњем објављеном 
податку Федералног завода за статистику – за лица која на 
здравствено осигурање пријављује служба за запошљавање;

ц) 40% просјечне мјесечне бруто плате исплаћене на 
подручју Федерације БиХ према посљедњем објављеном 
податку Федералног завода за статистику - за лица која 
на здравствено осигурање пријављује надлежни орган 
Федерације, кантона и јединице локалне самоуправе у 
складу са чланом 3. став (2) тачке од ц) до х) ове одлуке;

д) 40% просјечне мјесечне бруто плате исплаћене на 
подручју Федерације БиХ у периоду од I-IX мјесеци претходне 
године, према подацима Федералног завода за статистику – 
за лица која на здравствено осигурање пријављује обвезник 
у складу са чланом 3. став (2) тачке од и) до м) ове одлуке.

Члан 5.
(Стопе доприноса)

Стопе доприноса на основице утврђене чланом 4. ове 
одлуке су:

а) по стопи утврђеној одлуком Владе Федерације БиХ - 
за тачку а);

б) 1,75% - за тачку б);
ц) 2,30% - за тачку ц) и 
д) 12 % - за тачку д).

Члан 6.
(Обрачун, уплата доприноса и надзор)

(1) Доприноси за обавезно здравствено осигурање 
дефинисани овом одлуком су мјесечни доприноси 
и доспијевају на наплату до краја текућег мјесеца за 
претходни мјесец.

(2) Обрачун и уплату доприноса врше обвезници из 
члана 3. ове одлуке на депозитни рачун Завода са назнаком 
врсте прихода прописаном важећим Правилником о 
начину уплате, припадности и расподјеле јавних прихода у 
Федерацији Босне и Херцеговине.

(3) Надзор над правилношћу обрачуна и уплате 
доприноса из ове одлуке врши Завод, изузев за доприносе 
чији су обвезници из члана 3. став (2) тачке и), ј), к), л) и м), 
за које је надлежна Порезна управа Федерације БиХ.

(4) На износ доприноса за обавезно здравствено 
осигурање, који нису уплаћени у прописаном року, 
обрачунава се и плаћа камата у складу са важећим Законом 
о висини стопе затезне камате на јавне приходе.

Члан 7.
(Престанак важења)

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању основица, стопе и начину 
обрачунавања и уплате доприноса за обавезно здравствено 
осигурање на подручју Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 1/10, 9/12, 4/14, 16/14, 7/15, 
17/15 и 5/16).

Члан 8.
(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона  
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-438-6/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

Жарко Вујовић, с.р.

680
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 4/04,6/04 и 10/04), а у 
вези са чланом 9. 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) и чланом 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Федерације Босне и 
Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 12/03, 
34/03 и 65/13), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
15.7.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о привременом именовању Комисије за концесије 

Тузланског кантона

I
Именује се Комисија за концесије Тузланског кантона на 

период до именовања Комисије по проведеној процедури у 
складу са законом, а најдуже до 90 дана, почев од 14.7.2022. 
године, у сљедећем саставу:

1. Дино Конаковић, дипл. економиста из Бановића - 
предсједник,

2. Наташа Уставдић, дипл. инг. геологије из Тузле - 
замјеник предсједника,

3. Сакиб Хајдаревић, дипл. инг. машинства из Кладња - 
члан,

4. Дамир Хасанагић, bachelor економије из Тузле - члан,
5. Рамиз Билалић, дипл. правник из Теочака - члан.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона  
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-439-3/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

Жарко Вујовић, с.р.

681
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона (Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и “Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и члана 
27. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 




