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14.

Пелене дневне за мушкарце

60

мјесечно

15.

Пелене дневне за жене

60

мјесечно

16.

Пелене ноћне за мушкарце

45

мјесечно

17.

Пелене ноћне за жене

25

мјесечно

18.

Стерилна газа за декубитус (Епидерм, Алгидерм)

по потреби

мјесечно

19.

Стерилна газа 10x10 (неткана)

30

мјесечно

20.

Подлога за кревет једнократна 90x60

30

мјесечно

21.

Изотични гел 9% NaCl 15гр (туба)

по потреби

мјесечно

22.

Хипертонични гел 20% НаЦл 15гр (туба)

по потреби

мјесечно

23.

Антидекубитални јастук са ваздушним коморицама

1

2 године

24.

Антидекутабилни мадрац (секција) са ваздушним коморицама

1

4 године

25.

Антидекубитална спужва - неопрен систем

1

4 година

26.

Посуда за мокрење (пластична)

1

4 година

27.

Посуда за столицу (пластична)

1

4 година

28.

Наставци за WC шољу и преносиви наставци од полиуретана

1

4 година

29.

Наставак за WC шољу фиксни

1

4 година

30.

Стерилне рукавице

60 пари

мјесечно

31.

Нестерилне рукавице

30 пари

мјесечно
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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 20а. став. 4. Закона о раду
(“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 26/16 и 89/18), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2020.
године, д о н о с и

УРЕДБУ

о допуни Уредбе о поступку пријема у радни однос
у јавном сектору у Тузланском кантону
Члан 1.
У Уредби о поступку пријема у радни однос у јавном
сектору у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/19 и 4/20) у члану 5. на крају текста у тачки
ц) тачка се замјењује зарезом, те се додаје нова тачка д), која
гласи:
„д) пријема у радни однос у јавним здравственим
установама по основу конкурса за избор кандидата за
специјализације у складу са посебним прописима.“
Члан 2.
(Окончање покренутих поступака)
Поступци пријема у радни однос који су започети прије
ступања на снагу ове уредбе, окончаће се по процедури по
којој су и започети.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-02-12745/20
Тузла, 29.06.2020. године
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На основу члана 46. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица - други пречишћени
текст („Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/20),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
07.07.2020. године, доноси

УРЕДБУ
О НОВЧАНОЈ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНОЈ НАКНАДИ
Члан 1.
(Предмет уредбе)
Овом уредбом утврђују се услови, начин и поступак
остваривања права на новчану егзистенцијалну накнаду
за демобилисаног браниоца који је остварио права на
подручју Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон), као и
демобилисаног браниоца повратника у Републику Српску.

Члан 3.
(Усклађивање правилника о раду или
других интерних аката послодавца)
Послодавци из члана 1. Уредбе су дужни, најкасније у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, ускладити
правилнике о раду или друге интерне акте којима је уређена
процедура пријема у радни однос са одредбама ове уредбе.

Члан 2.
(Појмови коришћени у уредби)
Новчана егзистенцијална накнада у смислу ове уредбе
је мјесечна новчана накнада коју Министарство за борачка
питања Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство)
одобрава и исплаћује демобилисаном браниоцу у сврху
побољшања његовог материјалног положаја, односно
социјално-економске ситуације у којој се налази.

Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Члан 3.
(Корисници права)
(1) Право на додјелу новчане егзистенцијалне накнаде по
овој уредби може остварити демобилисани бранилац.
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(2) Демобилисани бранилац је лице које је утврђено
одредбом члана 2. Закона о правима демобилисаних бранилаца
и чланова њихових породица („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, број: 54/19, у даљем тексту: Федерални
закон).
Члан 4.
(Равноправност сполова)
Све именице које се односе на демобилисаног браниоца
употријебљене у овој уредби само у мушком роду, односе се
на оба спола.
Члан 5.
(Обезбјеђивање средстава за провођење уредбе)
(1) Финансијска средства за провођење права из ове
уредбе обезбјеђују се у Буџету Тузланског кантона (у даљем
тексту: Буџет Кантона), на позицији Министарства, у складу
са програмом који доноси Влада Тузланског кантона (у даљем
тексту: Влада Кантона), на приједлог Министарства за сваку
буџетску годину и у складу са ликвидношћу Буџета Кантона.
(2) Министарство води евиденцију о извршеним
исплатама и о томе квартално извјештава Владу Кантона.
Члан 6.
(Висина накнаде)
(1) Износ новчане егзистенцијалне накнаде утврђује
се множењем основице по мјесецу проведеном у Оружаним
снагама и коефицијента за обрачун који доноси Влада Кантона.
(2) Коефицијент за обрачун из става (1) овог члана Влада
Кантона утврђује мјесечно својом одлуком.
Члан 7.
(Услови)
(1) Демобилисани бранилац има право на накнаду
уколико кумулативно испуњава следеће услове:
a) да је млађи од 57 година живота,
б) да је био припадник Оружаних снага најмање 12
мјесеци у периоду од 18.09.1991. године до 23.12.1995.године,
ц) да је пријављен као незапослено лице код надлежне ЈУ
Службе за запошљавање најмање 12 мјесеци прије подношења
захтјева за остваривање права,
д) да остварује права на подручју Кантона и
e) да остварује мјесечне приходе по члану домаћинства
у износу мањем од 50% минималне пензије исплаћене
у Федерацији Босне и Херцеговине за мјесец децембар
претходне године.
(2) Период од 15 и више од 15 дана ратног стажа, се рачуна
као пуни мјесец проведен у Оружаним снагама у смислу става
(1) тачка б) овог члана.
(3) У период проведен на евиденцији незапосленог
лица из одредбе става (1) тачка ц) овог члана, незапосленом
демобилисаном браниоцу, повратнику у Републику Српску,
који је по основу Закона о измјенама и допунама Закона
о посредовању у запошљавању и правима за вријеме
незапослености („Службени гласник Републике Српске“,
број: 94/19) 01.01.2020. године брисан са евиденције надлежне
службе за запошљавање Републике Српске и који се у року
од једног мјесеца поновно пријавио надлежном бироу за
незапослена лица, биће урачунат и период између брисања и
поновног пријављивања на евиденцију.
(4) У приход заједничког домаћинства, у смислу одредбе
става (1) тачка е) овог члана, не улазе: новчана егзистенцијална
накнада остварена по Федералном закону или овој Уредби,
додатак на дјецу, стипендије, кредити ученика и студената,
алиментација и једнократне помоћи.
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(5) Заједничко домаћинство у смислу ове уредбе
је економска заједница једне или више породица у којој
заједнички стичу и троше новчана и друга материјална
средства стечена радом.
Члан 8.
(Подношење захтјева)
(1) Захтјев за остваривање права на новчану егзистенцијалну
накнаду (у даљем тексту: захтјев) подноси се градској/
општинској служби надлежној за послове борачко - инвалидске
заштите (у даљем тексту: Служба) у граду/општини према
мјесту пребивалишта подносиоца захтјева која рјешава у
првом степену.
(2) Захтјев се рјешава у управном поступку у којем се
према стању списа и на основу достављених доказа утврђује
стварно чињенично стање и испуњавање услова за признавање
права у моменту подношења захтјева за остваривање права, те
у складу са тим доноси управни акт.
Члан 9.
(Потребна документација за остваривање права)
(1) У циљу доказивања релевантних чињеница ради
остваривања права уз образац захтјева за признавање права
на новчану егзистенцијалну накнаду, подносилац захтјева
неопходно је да достави следећу документацију;
1. извод из матичне књиге рођених подносиоца захтјева,
2. увјерење о кретању да подносилац захтјева има пријављено
пребивалиште/боравиште на подручју Кантона,
3. увјерење да је подносилац захтјева био припадник
Оружаних снага, издат од стране надлежног федералног органа
за питања евиденција из области војне обавезе (увјерење
ВФМБ-3а),
4. увјерење ЈУ “Служба за запошљавање” да се подносилац
захтјева налази на евиденцији незапослених лица најмање 12
мјесеци у континуитету прије подношења захтјева,
5. увјерење ЈУ “Служба за запошљавање” да подносилац
захтјева не прима новчану накнаду за вријеме незапослености,
6. увјерење из порезне управе да подносилац захтјева
не обавља самосталну дјелатност властитим радом и да
нема других прихода на основу издавања у закуп пословних
или стамбених простора и сл. или уколико има прихода, да
укупан мјесечни приход по члану домаћинства не прелази
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године,
7. увјерење надлежне службе МИО/ПИО да није корисник
пензије, или, уколико јесте, да мјесечни износ не прелази
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године,
8. изјава овјерена пред надлежним органом да подносилац
захтјева није корисник иностране пензије,
9. изјава овјерене пред надлежним органом да подносилац
не остварује редовне или ванредне приходе,
10. увјерење надлежне градске/општинске службе
за социјалну заштиту и Службе да подносилац захтјева
није корисник сталних мјесечних примања, или, уколико
јесте, да износ тих примања не прелази мјесечно износ од
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године по члану
домаћинства и
11. потврда банке са бројем текућег рачуна подносиоца
захтјева или копија текућег рачуна подносиоца захтјева.
(2) Приложена документација треба бити оригинал или
овјерена копија не старија од 60 дана, изузев за доказ из тачке
1. (родни лист) уколико је исти трајног карактера.
(3) Образац захтјева из става (1) овог члана саставни је
дио ове уредбе.
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Члан 10.
(Поступак доношења првостепеног рјешења)
(1) Надлежна Служба је дужна провести управни
поступак и донијети рјешење којим признаје или одбија захтјев
за признавање права на новчану егзистенцијалну накнаду у
складу са одредбама Закона о управном поступку (“Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 2/98 и 48/99).
(2) Диспозитив рјешења Службе којим се признаје
право на новчану егзистенцијалну накнаду треба обавезно да
садржи: назнаку са датумом почетка као и датум престанка
права на новчану егзистенцијалну накнаду, обавезу странке
да је у случају настанка промјене која утиче на коришћење
права дужна поступити у смислу члана 51. став (2) Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
(други пречишћен текст, у даљњем тексту: Закон) и указати
на посљедицу таквог непоступања у смислу члана 57. став
(1) Закона, назнаку да рјешење подлијеже управном надзору
Министарства с тим да надзор одлаже извршење рјешења, као
и да ће се исплате по рјешењу вршити из средстава Буџета
Кантона.
(3) Право на новчану егзистенцијалну накнаду припада
од првог дана наредног мјесеца од дана подношења захтјева.
(4) Образложење рјешења треба обавезно да садржи:
датум подношења захтјева за остваривање права на новчану
егзистенцијалну накнаду, доказ да је подносилац захтјева
био припадник Оружаних снага са наведеним периодом
припадности, те чињенице везано за непостојање околности
из члана 36. Закона о правима бранилаца и чланова
њихових породица (“Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 и 90/17), као и
све остале доказе са назначеним бројем, датумом и називом
органа који је издао акт на основу којих се утврђује стварно
чињенично стање и испуњавање услова за признавање права.
(5) Право на новчану егзистенцијалну накнаду може
престати и раније уколико наступе околности из члана 15. ове
уредбе које утичу на престанак права.
Члан 11.
(Управни надзор)
(1) Надлежна Служба је дужна након доношења
првостепеног рјешења исто уручити подносиоцу захтјева,
у складу са одредбама Закона о управном поступку, те
након истека рока за жалбу, по правоснажности рјешења,
три примјерка рјешења о признавању права доставити
Министарству, ради провођења поступка надзора.
(2) У поступку управног надзора Министарство може
дати сагласност на првостепено рјешење, уколико оцијени да
је исто законито и правилно донесено или може поништити и
вратити на поновно рјешавање првостепеном органу или само
другачије ријешити управну ствар, ако оцијени да рјешење
садржи формално-правне недостатке.
(3) Рјешење којим се захтјев подносиоца одбија и рјешење
против којег је изјављена жалба не подлијежу надзору.
Члан 12.
(Поступак по жалбама)
(1) По жалби изјављеној на првостепено рјешење рјешава
Министарство.
(2) Надлежна Служба је дужна првостепено рјешење на
које је изјављена жалба заједно са списом предмета у року од
три дана доставити Министарству, као другостепеном органу
на надлежно поступање.
(3) Жалба на првостепено рјешење подноси се Служби у
року од 15 дана од дана пријема рјешења.
(4) Уколико Министарство одлучи у меритуму у
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конкретној управној ствари, сматра се да је над тим рјешењем
проведен поступак надзора.
(5) Против другостепеног рјешења није допуштена
жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним
кантоналним судом.
(6) Управни надзор и жалба одлажу извршење рјешења.
Члан 13.
(Поступак у случају навршавања
57 година живота)
У случају када демобилисани бранилац коме је признато
право на егзистенцијалну новчану накнаду наврши 57 година
живота, првостепени орган доноси рјешење о престанку права
на егзинстенцијалну накнаду по овој уредби, са посљедњим
даном мјесеца у којем је демобилисани бранилац навршио 57
година живота.
Члан 14.
(Поступак у случају остваривања права
на пензију или остваривања других прихода)
(1) У случајевима када демобилисани бранилац
након извршеног управног надзора првостепеног рјешења
о признавању права на новчану егзистенцијалну накнаду
или по правоснажности рјешења донесеног по жалби на
првостепено рјешење, оствари право на пензију у висини већој
од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за децембар претходне године или оствари право
на нижи износ пензије али наведени приход узет у обзир са
другим мјесечним приходима прелази дозвољене мјесечне
приходе, првостепени орган доноси рјешење о престанку
права са последњим даном мјесеца доношења рјешења о
признавању права на пензију.
(2) Уколико је последњи дан мјесеца у којем је донесено
рјешење о признавању права на пензију већ истекао у односу
на датум доношења рјешења о престанку права на новчану
егзистенцијалну накнаду у смислу претходног става овог
члана (странка не пријави насталу промјену до истека мјесеца
у којем је донесено рјешење о признавању права на пензију
или Служба не дође до таквог сазнања на други начин у овом
року), Служба је обавезна поступити у складу са чланом 57.
став (1) Закона, односно утврдити обавезу поврата неосновано
исплаћених средстава.
Члан 15.
(Престанак права)
(1) Право на новчану егзистенцијалну накнаду кориснику
права престаје:
a) смрћу корисника,
б) испуњењем доби од 57 година живота,
ц) заснивањем радног односа,
д) промјеном пребивалишта,
e) остваривањем права на пензију у износу већем од
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године и
ф) остваривањем мјесечних прихода по члану домаћинства
у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у
Федерацији Босне и Херцеговине за мјесец децембар претходне
године.
(2) Корисник права, односно члан заједничког домаћинства
умрлог корисника права, дужан је у року од 15 дана од дана
настанка промјене пријавити првостепеном органу сваку
промјену која утиче на престанак права.
(3) Корисник права коме је исплаћено новчано примање
према овој Уредби на које није имало право, дужно је вратити
примљени износ, на начин и под условима прописаним чланом
57. Закона.
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(4)Уколико је неправилна исплата настала као посљедица
грешке органа који је водио поступак, исти орган је дужан
надокнадити неправилно исплаћена средства.
(5) Право на новчану егзистенцијалну накнаду не може
се пренијети на друго лице.
(6) Првостепени орган ће по службеној дужности, на
основу достављене пријаве или сазнања на други начин о
основу за престанак права, донијети рјешење о престанку
права и исто доставити кориснику права, односно члану
заједничког домаћинства и Министарству.
(7) Рјешење о престанку права не подлијеже надзору.
(8) За мјесец у којем је наступио основ за престанак права,
биће извршен обрачун и исплата новчане егзистенцијалне
накнаде.
Члан 16.
(Достављање на исплату)
(1) Обрачун и исплата накнаде ће се вршити путем
апликације ИСВДВ.
(2) Надлежна Служба је дужна након доношења рјешења,
односно рјешења којим је позитивно ријешено у жалбеном
поступку или управном спору, унијети основне податке
који су неопходни за исплату у ИСВДВ систем, скенирати
рјешење и исто прогласити извршним у ИСВДВ систему како
би корисник могао остварити накнаду која му припада по
рјешењу уз признавање права од првог дана наредног мјесеца.
(3) Служба ће на мјесечном нивоу покретати обрачун
накнаде, те Министарству достављати захтјев за исплату, а
Министарство ће након прихватања обрачуна давати налоге
за исплату накнаде крајњим корисницима, односно вршити
плаћање директно банкама.
Члан 17.
(Вођење евиденције и контрола корисника права)
(1) Служба води комплетну евиденцију о корисницима
права.
(2) Службе су обавезне по службеној дужности
мјесечно ажурирати податке корисника права на новчану
егзистенцијалну накнаду и погледу свих промјена које утичу на
остваривање права (промјена статуса као: новозапошљавање,
остваривање права на пензију, и сл.).
(3) Службе су дужне вршити контролу корисника права на
новчану егзистенцијалну накнаду крајем сваке текуће године
за следећу годину, од 01.12. до 31.12. текуће буџетске године
без обавезе доношења новог рјешења, изузев када корисник
тог права не испуњава услове за наставак коришћења истог.
(4) Уколико корисник не испуњава тражене услове,
Служба ће донијети рјешење о престанку права.
(5) Праћење реализације права на новчану егзистенцијалну
накнаду вршиће Министарство путем финансијског надзора.
Члан 18.
(Континуитет исплате)
(1) Подносилац захтјева који је корисник права на
новчану егзистенцијалну накнаду, обавезан је у периоду од
01.12. до 31.12. текуће буџетске године градској/општинској
служби доставити ажурирану документацију из члана 9. став
(1) ове уредбе, а у сврху наставка исплате накнаде у наредној
буџетској години.
(2) У случају да корисник права не достави документацију
у року из става (1) овог члана, Служба ће донијети закључак
о обустави исплате накнаде, примјерак којег је обавезна
доставити и Министарству.
Члан 19.
(Поврат средстава)
(1) Корисник коме је исплаћена накнада по овој уредби
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на коју није имао право, дужан је вратити примљени износ,
односно исти дозначити на рачун Буџета Кантона.
(2) За неправилне исплате које су настале као грешка
органа који је водио поступак, неправилно исплаћена средства
надокнадиће орган који је учинио грешку и одговарајући износ
дозначити на рачун Буџета Кантона.
Члан 20.
(Трошкови поступка)
(1) Трошкове поступка у вези са остваривањем права
према овој уредби, сноси орган који води поступак.
(2) У поступку за остваривање права по уредби не плаћа
се такса.
(3) На новчана примања према уредби не плаћају се
порези и доприноси.
Члан 21.
(Евиденција)
(1) Електронску евиденцију о поднесеним захтјевима
и корисницима права по овој уредби воде Служба и
Министарство.
(2) У извршавању својих обавеза из члана 22. ове Уредбе,
Министарство као контролор у смислу одредби Закона о
заштити личних података („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, бр. 49/06, 76/11 и 89/11) врши обраду личних
података неопходних за утврђивање идентитета подносилаца
захтјева за коришћење права по уредби, укључиво јединствени
матични број грађана.
Члан 22.
(Надзор)
Надзор над провођењем ове Уредбе и прописа донесених
на основу ње, те непосредан управни и финансијски надзор
и контролу намјенског трошења средстава намијењених за
остваривање права по Уредби, врши Министарство.
Члан 23.
(Ступање на снагу Уредбе)
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
Број: 02/1- 02 - 13388/20
Тузла, 07.07.2020. године
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____________________________________
(Име, име оца и презиме подносиоца захтјева)
___________________________
(Број личне карте)
______________________________
(Адреса и контакт телефон)

Град/Опћина
Служба надлежна за борачко -инвалидску заштиту
ПРЕДМЕТ: Захтјев за признавање права на новчану
егзистенцијалну накнаду
Обраћам Вам се захтјевом да ми у складу са Законом о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
(други пречишћени текст) („Службене новине Тузланског
кантона“, број:10/20 ) и одредбама Уредбе о новчаној
егзистенцијалној накнади, признате право на новчану
егзистенцијалну накнаду.
Уз захтјев прилажем сљедећу документацију:
1) извод из матичне књиге рођених подносиоца захтјева,
2) увјерење о кретању да подносилац захтјева има
пријављено пребивалиште/боравиште на подручју Кантона,
3) увјерење да је подносилац захтјева био припадник
Оружаних снага, издат од стране надлежног федералног органа
за питања евиденција из области војне обавезе (увјерење
ВФМБ-3а),
4) увјерење ЈУ “Служба за запошљавање” да се
подносилац захтјева налази на евиденцији незапослених особа
најмање 12 мјесеци у континуитету прије подношења захтјева,
5) увјерење ЈУ “Служба за запошљавање” да подносилац
захтјева не прима новчану накнаду за вријеме незапослености,
6) увјерење из порезне управе да подносилац захтјева
не обавља самосталну дјелатност властитим радом и да
нема других прихода на основу издавања у закуп пословних
или стамбених простора и сл. или уколико има прихода, да
укупан мјесечни приход по члану домаћинства не прелази
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године,
7) увјерење надлежне службе МИО/ПИО да није
корисник пензије, или, уколико јесте, да мјесечни износ не
прелази 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији
Босне и Херцеговине за мјесец децембар претходне године,
8) изјава овјерена пред надлежним органом да подносилац
захтјева није корисник иностране пензије,
9) изјава овјерена пред надлежним органом да подносилац
не остварује редовне или ванредне приходе,
10) увјерење надлежне градске/опћинске службе
за социјалну заштиту и Службе да подносилац захтјева
није корисник сталних мјесечних примања, или, уколико
јесте, да износ тих примања не прелази мјесечно износ од
50% минималне пензије исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине за мјесец децембар претходне године по члану
домаћинства и
11) потврда банке са бројем текућег рачуна подносиоца
захтјева или копија текућег рачуна подносиоца захтјева.
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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 33. Правилника о начину рада
и функционирању штабова и повјереника цивилне заштите
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 77/06, 5/07 и 32/14),
на приједлог Кантоналног штаба цивилне заштите, Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 02.06.2020.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о стављању ван снаге Одлуке у вези са проглашењем
стања несреће узроковане појавом корона вируса
(CОVID-19) на подручју Федерације Босне и
Херцеговине и опасности од ширења заразне болести на
подручју Тузланског кантона
I
Ставља се ван снаге Одлука Владе Тузланског кантона
у вези са проглашењем стања несреће узроковане појавом
корона вируса (COVID-19) на подручју Федерације Босне
и Херцеговине и опасности од ширења заразне болести
на подручју Тузланског кантона број: 02/1-40-6226/20 од
17.03.2020. године.
II
Кантонални штаб цивилне заштите и Кризни штаб
Министарства здравства Тузланског кантона задужују се да
и даље прате и процјењују ситуацију на подручју Тузланског
кантона и у складу са тим утврђују мјере и активности на
спрјечавању ширења корона вируса.
III
Кантонална управа цивилне заштите задужује се да у
случају потребе стави на располагање снаге и средства служби
заштите и спашавања Тузланског кантона.
IV
Руководиоци кантоналних органа управе и кантоналних
управних организација, те руководиоци општинских/градских
служби за управу, задужују се да у оквиру своје редовне
дјелатности обављају и додатне послове који се односе на
отклањање посљедица насталих дјеловањем природне несреће.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује
се од 31.05.2020. године и биће објављена у „Службеним
новинама Тузланског кантона“.
Ова одлука ће бити објављена путем принтаних и
електронских средстава информисања.

Напомена:
Приложена документација треба бити оригинал или
овјерена копија не старија од 60 дана, изузев за доказ из тачке
1. (родни лист) уколико је исти трајног карактера.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Сходно члану 5. Закона о заштити личних података
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр 40/06,76/11 и
89/11) као носилац горе наведених и достављених података
сагласан сам да Служба и Министарство борачка питања
врше обраду истих у сврху рјешавања по захтјеву, трајно.

Број: 02/1-40-8193-107/20
Тузла, 02.06.2020. године

Мјесто и датум
_________________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
______________________

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

