Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

666

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), на приједлог посланика
Неџада Хамзића, Скупштина Тузланског кантона, на сједници
одржаној 8.7.2020. године, д о н о с и

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ
Члан 1.
У Закону о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст („Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/20) у
члану 127. у ставу (2) тачка ц) мијења се и гласи:
„ц) има најмање пет година радног искуства на пословима
наставника или педагога основне или средње школе“.
Члан 2.
(Окончање конкурсних процедура)
Поступци именовања директора школе који су започети
и нису окончани до дана ступања на снагу овог закона,
окончаће се у складу са овим законом.
Члан 3.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине Предсједник
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н Скупштине Тузланског кантона
Скупштина
Жарко Вујовић, с.р.
Број: 01-02-335-8/20
Тузла, 8.7.2020. године
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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 члана 6. став (3) Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
- други пречишћени текст („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 10/20), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 8.7.2020.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

о проширеном обиму права из области
здравствене заштите бранилаца и
чланова њихових породица
ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овом одлуком утврђује се проширени обим права из
области здравствене заштите бранилаца и чланова њихових
породице и услови за остваривања тих права.
Члан 2.
(Остваривање права)
Права утврђена овом одлуком остварују се у складу са
Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових
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породица - други пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 10/20 - у даљем тексту: Закон),
прописима донесеним на основу Закона и овом одлуком.
ПОГЛАВЉЕ II. ПРАВА
Члан 3.
(Допунска права)
Браниоци и чланови њихових породица као допунска
остварују следећа права из области здравствене заштите:
а) здравствену заштиту,
б) ортотско-протетска и друга помагала,
ц) обезбјеђење хигијенско-санитетског материјала и
лијекова,
д) право на лијечење,
е) приоритет у коришћењу услуга здравствених установа,
ф) бањско и климатско лијечење (медицинска
рехабилитација) и
г) надокнаду трошкова превоза ради лијечења.
Члан 4.
(Обим допунских права)
(1) Обим права из члана 3. тачке б) и ц) ове одлуке
утврђује се у Јединственој листи ортотско-протетских и
других помагала, ендопротеза, стоматолошко-протетских
и ортодонских помагала и санитарних справа на која ратни
војни инвалид има право у медицински индицираном случају
(Листа 1.) и Јединственој листи помагала и санитарних справа
на које ратни војни инвалид-лице са параплегијом, ратни војни
инвалид са утврђеним процентом инвалидитета у висини 100%
II групе, 90% III групе и 80% IV групе војног инвалидитета, а
којем је према федералном закону утврђено право на његу и
помоћ другог (Листа 2.), које су саставни дио ове одлуке.
(2) Помагала са Листе 1. и Листе 2. која се обезбјеђују
ратним војним инвалидима морају испуњавати услове утврђене
Правилником о медицинским средствима („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број: 4/10) и бити уписана у регистар
медицинских средстава Агенције за лијекове и медицинска
средства Босне и Херцеговине.
(3) Финансијско учешће Министарства за борачка
питања Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство) у
набавци помагала из ове одлуке утврђује се посебним актом
који доноси Влада Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада
Кантона), на приједлог Министарства.
Члан 5.
(Корисници здравствене заштите)
Лица из члана 4. и члана 6. став (1) Закона остварују
право на здравствену заштиту у складу са Законом и овом
одлуком, уколико не могу остварити статус осигураног лица по
прописима из области здравственог осигурања.
Члан 6.
(Обим здравствене заштите)
Лица из члана 5. ове одлуке имају право на здравствену
заштиту која се проводи као:
а) примарна,
б) специјалистичко-консултативна и
ц) болничка.
Члан 7.
(Ортотско-протетска и друга помагала)
(1) Ратни војни инвалид коме је због оштећења организма,
као непосредне посљедице задобијене ране, повреде,
болести или погоршања болести, проузрокована ампутација

Број 11 - Странa 1056

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

екстремитета или тешко оштећење функције екстремитета, као
и због губитка вида на оба ока или енуклеације једног ока, има
право на одговарајуће ортотско-протетско и друго помагало,
које служи за функционалну и естетску замјену изгубљеног
дијела тијела.
(2) Лице из става (1) овог члана, има право на финансијско
учешће Министарства у набавци одговарајућег ортотскопротетског или другог помагала, ендопротезе, помоћне и
санитарне справе (у даљем тексту: помагало) одређеног овом
одлуком, у висини коју утврди Влада Кантона, актом из члана
4. став (3) ове одлуке.
(3) Ратни војни инвалид који захтијева да му се додијели
помагало другог облика и квалитете сам сноси разлику у
цијени између стандардног помагала и одговарајућег помагала
за које се опредијелио по властитом избору.
(4) Право из става (1) овог члана ратни војни инвалид
остварује поред права утврђених по основу обавезног
здравственог осигурања.
(5) Потребу набавке помагала утврђених у члановима 10.,
11., 12., 13., 15., 16., 28. тачке ц) и е) и 30. ове одлуке утврђује
овлашћени доктор.
(6) Овлашћење, у смислу става (5) овог члана, даје
министар за борачка питања Тузланског кантона (у даљем
тексту: министар), уз претходно прибављено мишљење
Министарства здравства Тузланског кантона.
Члан 8.
(Набавка помагала)
(1) Набавка ортотско-протетског или другог помагала
из члана 7. ове одлуке, врши се код правног/физичког лица
које је регистровано за дјелатност израде односно продају
помагала.
(2) Ратни војни инвалид има право закључити уговор
са лицем из става (1) овог члана, којим се утврђује начин и
рокови израде, пробе и испоруке помагала, гарантни рокови
за употребу помагала, обавезе правног/физичког лица које
израђује помагала у случају квара или неупотребљивости
помагала до истека гарантног рока и друга узајамна права и
обавезе уговорних страна.
Члан 9.
(Услов за набавку помагала)
(1) Ратни војни инвалид има право на набавку свих
помагала утврђених овом одлуком под условом да су
иста неопходна због оштећења организма као непосредне
посљедице задобијене ране, повреде, болести или погоршања
болести, а што се доказује налазом и мишљењем надлежне
љекарске комисије на основу којег је именовани стекао статус
ратног војног инвалида из медицинске установе са којом
Министарство има закључен уговор.
(2) Посебним прописом Министарства утврдиће се
услови, критерији и поступак за остваривање права из члана
7. става (1) ове одлуке.
Члан 10.
(Протезе)
(1) Ратни војни инвалид коме недостаје дио или цијели
доњи или горњи екстремитет има право на одговарајућу
протезу.
(2) Протеза служи за функционалну и естетску
замјену изгубљених дијелова екстремитета проузрокованих
ампутацијом екстремитета или тешким оштећењем функције
екстремитета.
(3) Ратни војни инвалид остварује право на протезу под
условом да му је иста потребна ради омогућавања ослонца,
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спречавања наступања деформитета, кориговања постојећег
деформитета и контролисања невољних покрета, а наведена
протеза у тим случајевима може значајно побољшати
функционалну способност за свакодневне активности и
рад, односно омогућити несметано коришћење преосталих
функционалних дијелова тијела и органа ради умањења ефекта
баријера у нормалном функционисању.
Члан 11.
(Врсте наставака уз протезу)
(1) Уз протезу за горњи екстремитет ратни војни инвалид
има право на одговарајућу функционалну куку или вјештачку
шаку, као терминални наставак исте.
(2) Уз протезу за горњи или доњи екстремитет, ратни
војни инвалид има право на естетску рукавицу, односно
навлаку (чарапу) за батаљак, од материјала који одговара
техничко-медицинским условима (вуна, памук, синтетичко
влакно или силикон).
Члан 12.
(Ортопедске ципеле и улошци)
(1) Ратни војни инвалид има право на одговарајуће
ортопедске ципеле, код којег је:
а) потребно ортопедско помагало у споју са ципелом,
б) потребно вјештачко стопало или дио стопала,
ц) наступио деформитет који ремети функционалну
активност,
д) одсјечен дио ножја или доножја, а ратни војни инвалид
не носи ортопедско средство и
е) потребна корекција дужине екстремитета више од 2,5
цм.
(2) Ортопедске ципеле се израђују у облику који је
прилагођен облику стопала када је оптерећено.
(3) Уз протезу за доњи екстремитет ратни војни инвалид
има право на одговарајуће ципеле.
(4) Ратни војни инвалид има право на одговарајуће
ортопедске улошке ако се са истим омогућава или побољшава
кретање (стајање и ход).
Члан 13.
(Инвалидска колица)
(1) Право на колица на механички погон има ратни
војни инвалид:
а) којем су ампутиране обје ноге изнад кољена,
б) којем су ампутиране обје ноге испод кољена, када
је протетисање немогуће или је контраиндиковано из
медицинских разлога,
ц) којем је ампутирана једна нога, а због прогресивног
обољења и предвиђања погоршања стања друге ноге не
може се омогућити ход и извршити протетисање,
д) који има комплетну узетост доњих екстремитета или
ако и поред протеза већи дио времена проводи у колицима и
е) који има комплетну истострану одузетост руке
и ноге, а оспособљавање за стајање није индицирано из
других медицинских разлога.
(2) У случају из става (1) овог члана ратни војни
инвалид има право на собни или пољски тип инвалидских
колица.
(3) Ратни војни инвалид са параплегијом има право на
активна колица по мјери.
(4) Изузетно, ратни војни инвалид - лице са
квадриплегијом, има право на инвалидска колица на
електрични погон, у складу са чланом 7. ставом (5) ове
одлуке.
(5) Право на инвалидска колица из става (1) овог члана
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има и дијете шехида-погинулог браниоца, под условом
да је неспособност наступила прије навршене 15. године
живота, односно 25. године живота, уколико се налази на
редовном школовању, а што се доказује налазом, оцјеном
и мишљењем надлежне комисије овлашћене медицинске
установе, са којом Министарство има закључен уговор.
Члан 14.
(Обавеза враћања помагала)
(1) Ратни војни инвалид, обавезан је вратити помагало
из члана 13. ове одлуке Министарству након истека рока
коришћења, односно моментом преузимања новог помагала.
(2) Обавеза враћања помагала из става (1) овог члана
Министарству постоји и када из било којег разлога престане
потреба за коришћењем помагала од стране ратног војног
инвалида.
(3) Изузетно, лице које се стара о ратном војном инвалиду
обавезно је вратити помагало у року од 30 дана од дана
престанка употребе, односно потребе за коришћењем истог.
(4) Ратни војни инвалид, који је пропустио поступити у
складу са ставом (1) овог члана, не може остварити право на
ново истоврсно помагало.
Члан 15.
(Ортозе)
Ратни војни инвалид има право на ортозу и мидер, под
условом да код истог постоји:
а) стечена деформација кичменог стуба и
б) промјене на кичменом стубу које су посљедица ране,
повреде, озљеде, болести или погоршања болести.
Члан 16.
(Штака/штап)
Ратни војни инвалид има право на штаку или штап ако
се тим помагалом омогућава или побољшава кретање (стајање
и ход).
Члан 17.
(Очна помагала-протезе)
(1) Ратни војни инвалид има право на очну протезу за
једно или оба ока, због губитка вида на оба ока или енуклеације
једног ока, и то:
а) пуна - у случају анофталмуса и
б) љуспаста - у случају дјелимичног одстрањења или
атрофије очне јабучице.
(2) Ратни војни инвалид има право на орбиталну протезу
у случају када поред недостатка очне јабучице постоји и
унакажење спољашњег дијела ока.
(3) Ратни војни инвалид има право на очну протезу по
мјери, уколико стандардни облик и величина очне протезе не
одговара облику или величини.
Члан 18.
(Наочале)
(1) Ратни војни инвалид има право на наочале са тамним
стаклима од пластичне масе и штап за слијепа лица, код којег
је наступио губитак вида на оба ока.
(2) Ратни војни инвалид има право на наочале са
корекционим стаклима, ради корекције оштрине вида, на
даљину и/или близину.
(3) Ратни војни инвалид, који из медицинских разлога не
може користити корекциона стакла, има право на контактна
сочива.
Члан 19.
(Помагала за слијепа лица)
(1) Ратни војни инвалид, коме је проузрокован губитак
вида на оба ока или енуклеације једног ока и губитка вида
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на другом оку, поред помагала утврђених овом одлуком,
има право и на друга одговарајућа помагала за побољшање
квалитета живота, и то: Брајев ручни сат или звучни дигитални
сат неопходан за временску оријентацију, MPZ CD player који
служи за слушање књига из библиотеке за слијепе, звучни
топломјер и звучни мјерач крвног притиска.
(2) Лице из става (1) овог члана има право и на набавку
рачунара са одговарајућим говорним програмом, у складу са
посебним прописом Министарства.
Члан 20.
(Слушно помагало)
(1) Ратни војни инвалид код којег укупан губитак слуха
по ФС износи више од 39,5% има право на слушно помагало.
(2) Право на помагало из става (1) овог члана остварује
се на основу налаза специјалисте из члана 29. ове одлуке
који има могућност да, аудиолошким испитивањем као
и стручним тестирањем карактеристика амплификатора,
одреди рехабилитациони ефекат, обезбиједи рехабилитациони
поступак и на основу тога утврди потребу за коришћење
помагала одређених електроакустичних карактеристика, које
ће најбоље одговарати у датом случају оштећења слуха.
Члан 21.
(Помагало за омогућавање гласног говора)
Ратни војни инвалид који је трајно изгубио моћ
говора има право на помагала за омогућавање гласног
говора, и то: електроларингс (вјештачки гркљан на основу
електричног вибратора-мегафон) или говорну протезу, ако
се тестирањем утврди да се помоћу таквог помагала може
постићи задовољавајући рехабилитациони ефекат, а учење
езофагеалног говора није дало задовољавајући резултат.
Члан 22.
(Рок помагала за омогућавање гласног говора)
(1) Ратни војни инвалид има право на стандардни
тип помагала за омогућавање гласног говора, у роковима
прописаним у Листи 1. у тачки 21.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, ратни војни инвалид
којем је неопходно помагало за омогућавање гласног говора електроларингс, има право на помагало у року прописаном у
Листи 1. у тачки 22. ако је губитак говора посљедица рањавања
и повређивања.
Члан 23.
(Стоматолошко-протетско и ортодонско помагало)
(1) Ратни војни инвалид има право на набавку
стоматолошко-протетског помагала под условом да се
помоћу таквог помагала може постићи задовољавајући
рехабилитациони ефекат.
(2) Ратни војни инвалид има право на: парцијалне зубне
протезе, тоталне зубне протезе, покретни апарат за једну
вилицу, покретни апарат за обје вилице у блоку или фиксни
ортодонски апарат.
(3) Набавка помагала из става (2) овог члана врши се
код правног лица регистрованог за израду помагала, осим у
случају када је израда помагала неизводива.
Члан 24.
(Ендопротезе)
Ратни војни инвалид има право на тоталну протезу за
кук, кољено, раме и лакат, код којег је неопходна уградња
истог у случају артрозе зглоба, реуматоидног артритиса,
посттрауматских стања и аномалија зглоба.
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Члан 25.
(Васкуларна протеза)
Ратни војни инвалид има право на васкуларну протезу за
крвне судове којем је, након клиничког испитивања, утврђена
потреба за уградњом.
Члан 26.
(Интраокуларно сочиво)
Ратни војни инвалид има право на интраокуларно
сочиво и имплантациони материјал - хеалон, у случају када је
неопходно одстрањење природног интраокуларног сочива због
ране, повреде, озљеде, болести или погоршања болести.
Члан 27.
(Пуденс-систем и имплантат за кичму)
(1) Ратни војни инвалид има право на пуденс-систем
којем је усљед ране, повреде, озљеде, болести или погоршања
болести дошло до појачаног стварања liquora и до трајног
повећања интракраниалног притиска.
(2) Ратни војни инвалид има право на имплантат за кичму
у случајевима када је уградња истог неопходна због болести
или повреде кичменог стуба.
Члан 28.
(Остала помагала)
(1) Ратни војни инвалид има право на остала помагала:
а) ендотрахеална канила, којима је извршена трахеотомиа,
б) кесе за урин са подлогом, код којих се пражњење
мокраћне бешике, након оперативног захвата, врши преко
вјештачког отвора на трбушном зиду (урино стома),
ц) урин кесе уз ногу, код којих се савременим методама
лијечења не може регулисати вољно пражњење мокраћне
бешике,
д) кесе за жуч или измет са подлогом-колопласт, код којих
се пражњење жучи или измета врши преко вјештачког отвора
на трбушном зиду (илеостома, колостома),
е) стални Foley катетер, код којих је пражњење мокраћне
бешике путем слободне дренаже немогуће,
ф) тракице за мјерење шећера у крви и
г) апарат за одређивање нивоа шећера у крви.
(2) Лице из става (1) овог члана, које је инсулин зависно
има право и на набавку тракица за контролу шећера у крви у
количини прописаној у Листи 1., осим лица која су у статусу
пензионера и који одређену количину тракица добијају у
складу са Одлуком о јединственој листи ортопедских и других
помагала („Службене новине Тузланског кантона“, број: 11/19).
Члан 29.
(Специјалиста)
Потребу набавке помагала утврђених у члановима 17.,
18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27. и 28. тачке а), б), д), ф) и г)
ове одлуке утврђује специјалиста јавне здравствене установе
из одговарајуће области медицине.
Члан 30.
(Квартално утврђивање потреба за помагалима)
(1) Потребе за ортотско-протетским и другим помагалима
ратног војног инвалида - лица са параплегијом, ратног војног
инвалида са утврђеним процентом инвалидитета у висини 100%
II групе, 90% III групе и 80% IV групе војног инвалидитета, а
којима је према федералном закону утврђено право на његу и
помоћ другог лица, утврђују се квартално за сваку календарску
годину,
(2) Лица из става (1) овог члана имају право на помагала
и санитарне справе утврђене овом одлуком, у складу са
количинама и роковима утврђеним у Листи 2., изузев у
случајевима када због промјене здравственог стања лица из
става (1) овог члана овлашћени доктор утврди количине веће
од прописаних у Листи 2.
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Члан 31.
(Лијекови, санитетски материјал
и дезинфекциона средства)
Ратни војни инвалид има право на све лијекове,
санитетски материјал и дезинфекциона средства, који су
регистровани у Босни и Херцеговини, а неопходни су за
лијечење рана, повреда, озљеда, болести или погоршања
болести, задобијених у току служења у Оружаним снагама
Босне и Херцеговине.
Члан 32.
(Доктор породичне медицине)
(1) Лијекове, санитетски материјал и дезинфекциона
средства из члана 31. ове одлуке прописује доктор породичне
медицине, уз обавезу прописивања лијекова са кантоналне
Есенцијалне листе лијекова.
(2) Овлашћени доктор из члана 7. став (5) ове одлуке,
за потребе Министарства врши контролу и надзор над
лијековима, санитетским материјалом и дезинфекционим
средствима, прописаним од стране доктора из става (1) овог
члана.
(3) Министарство сноси трошкове плаћања лијекова,
санитетског материјала и дезинфекционих средстава која се
издају на рецепт ратном војном инвалиду.
Члан 33.
(Приоритет у коришћењу услуга
здравствених установа)
(1) Лице из члана 10. Закона има приоритет у коришћењу
здравствених услуга у установама из области здравства на
подручју Кантона/града/општине под условом да свој статус
докаже одговарајућом исказницом.
(2) Здравствене установе из става (1) овог члана обавезне
су истакнути обавијест о приоритету на видним мјестима.
Члан 34.
(Право на лијечење)
Лице из члана 11. Закона, има право на финансијска
средства за помоћ у лијечењу у иностранству и Босни
и Херцеговини, у складу са посебним прописом Владе
Тузланског кантона из члана 11. став (3) Закона.
Члан 35.
(Бањско и климатско лијечење
(медицинска рехабилитација)
Лице из члана 12. Закона, под условима утврђеним
Законом, има право на медицинску рехабилитацију у бањскоклиматском љечилишту (медицинска рехабилитација), у
складу са посебним прописом Министарства из члана 12. став
(4) Закона.
Члан 36.
(Надокнада трошкова превоза ради лијечења)
Лице из члана 41. Закона, има право на накнаду трошкова
превоза ради лијечења у складу са прописом Министарства
из члана 41. став (3) Закона.
ПОГЛАВЉЕ III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
(Престанак важења ранијег прописа)
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о проширеном обиму права из области здравствене заштите
бранилаца и чланова њихових породица - пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/12, 2/15,
13/16 и 17/17).
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Члан 38.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
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Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине Предсједник
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштине Тузланског кантона
Скупштина
Број: 01-02-441-6/20
Тузла, 8.7.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.

I.

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА
ОРТОТСКО-ПРОТЕТСКИХ И ДРУГИХ ПОМАГАЛА, ЕНДОПРОТЕЗА, СТОМАТОЛОШКО-ПРОТЕТСКИХ И
ОРТОДОНСКИХ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИХ СПРАВА НА КОЈА РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД ИМА ПРАВО У
МЕДИЦИНСКИ ИНДИЦИРАНОМ СЛУЧАЈУ (Листа 1.)
Редни
број
1.

2.

3.

Назив ортотско-протетског и другог помагала

Рок коришћења у
мјесецима

Протезе за горње екстремитете
а) шака

48

б) подлакатна

48

ц) дезартикулација лакта

48

д) надлакатна

48

е) еxартикулација раменог зглоба

48

ф) естетска рукавица

12

Протезе за доње екстремитете
а) дјелимична ампутација стопала

36

б) протеза стопала

36

ц) поткољена

36

д) дезартикулација кољеног зглоба

36

е) наткољена

36

ф) еxартикулација зглоба кука

36

г) кожна парцијална протеза (једнострана или обострана са одговарајућом
ципелом)

12

Стандардне ципеле уз протезу

12

Навлаке
4.

а) навлака за батаљак (36 комада)

12

б) иликонска навлака (1 комад)

12

Апарати за горње екстремитете
5.

а) ортоза за шаку са механичком функцијом

48

б) радиалис апарат од пластичне масе

48

ц) дводјелна ортоза за руку са механизмом флексије и екстензије

48

Апарати за доње екстремитете

6.

а) Peroneus апарат – једнодјелни од пластике

48

б) Peroneus апарат - дводјелни са шинама у споју са обућом,

48

ц) ортоза за кољено (пластична са зглобом)

48

д) ортоза за кољено у споју са ципелом (корективна)

48

е) ортоза за наткољеницу и кољено у споју са ципелом (Hessingov апарат)

48
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Ортопедске ципеле
а) по гипсаном моделу (једнострано или обострано)

12

б) са повишењем

12

ц) по гипсаном моделу (једнострана или обострана) са повишењем

12

8.

Ортопедски улошци

6

9.

Инвалидска колица на механички погон

48

10.

Активна колица по мјери за кориснике са параплегијом

48

7.

Ортозе (мидер и корзети)

11.

а) ортоза за вратну кичму

36

б) мидер платнени са металним или пластичним појачањем

36

ц) ортоза за труп за деформацију или растерећење кичме (пластична или
кожна са металним костуром)

36

д) ортоза за грудну кичму

36

е) троупорична ортоза - ортоза за грудну кичму

36

Штака са 10 пари гума
12.

а) подлакатне - металне

48

б) подпазушне - дрвене

48

13.

Штап са 3 гуме

48

14.

Очне протезе (стаклене или пластичне)

36

15.

Наочале са тамним стаклима за слијепа лица

16.

Штап за слијепа лица

трајно
12

Стакла
17.

а) корекциона стакла

30

б) фотоосјетљива стакла

30

18.

Стандардни целулоидни армирани оквири за наочале

30

19.

Контактна сочива

60

20.

Апарат за појачање слуха

48

Апарат за омогућавање гласног говора
21.

22.

а) електроларингс

трајно

б) говорна протеза

12

Апарат за омогућавање гласног говора за лица из члана 22. став (2) Одлуке
- електроларингс

60

Ендопротезе

23.

а) тотална протеза за кук, кољено, раме или лакат

трајно

б) васкуларна протеза за крвне судове

трајно

ц) интраокуларно сочиво

трајно

д) имплементациони материјал – хеалон

трајно

е) Пуденс систем

трајно

ф) имплантати за кичму

трајно

24.

Ендотрахеална канила (4 комада)

25.

Кесе за урин са подлогом (до 10 комада)

мјесечно

26.

Урин кесе уз ногу а 750 мл (10 комада)

мјесечно

24
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27.

Кесе за жуч или измет са подлогом-колопласт (30 комада)

мјесечно

28.

Стални Foley катетер (3 комада)

мјесечно

29.

Тракице за мјерење шећера у крви за РВИ (30 ком.)

мјесечно

30.

Апарат за одређивање нивоа шећера у крви за РВИ

трајно

31.

Брајев ручни сат или звучни дигитални сат неопходан за временску
оријентацију

60

32.

МП3 ЦД плаyер који служи за слушање књига из библиотеке за слијепе

60

33.

Звучни топломјер

60

34.

Звучни мјерач крвног притиска

60

35.

Рачунар са одговарајућим говорним програмом

60

Стоматолошко-протетска и ортодонска помагала

36.

а) парцијална зубна протеза

60

б) тотална зубна протеза

60

ц) покретни апарат за једну вилицу

трајно

д) покретни апарат за обје вилице у блоку

трајно

е) фиксни ортодонски апарат

трајно

37.

Силиконски лајнер*

18

38.

Бравица

18

39.

Падобран

4

40.

Ревизиона ендопротеза

120

*Силиконски лајнер се може одобрити након једне године коришћења протезе.

II.

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА
ПОМАГАЛА И САНИТАРНИХ СПРАВА НА КОЈЕ ИМА ПРАВО РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД – ЛИЦЕ СА
ПАРАПЛЕГИЈОМ, РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД СА УТВРЂЕНИМ ПРОЦЕНТОМ ИНВАЛИДИТЕТА У ВИСИНИ
100% II. ГРУПЕ, 90% III. ГРУПЕ И 80% IV. ГРУПЕ ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА, А КОЈЕМ ЈЕ ПРЕМА
ФЕДЕРАЛНОМ ЗАКОНУ УТВРЂЕНО ПРАВО НА ЊЕГУ И ПОМОЋ ДРУГОГ ЛИЦА (Листа 2.)
Редни
број
1.

Количина у комадима
за мјесец до

Рок
трајања

Уринарни кондом стандардни вел. Фи 26, 28, 30, 36

45

мјесечно

Назив помагала

2.

Уринарни кондом самољепљиви - 100% силиконски вел. Фи 26, 28, 30, 36

45

мјесечно

3.

Љепило антиалергијско (туба 28г)

1

мјесечно

4.

Двољепљива трака

45

мјесечно

5.

Preventox марамице

50

мјесечно

6.

Врећице за урин уз ногу - дневне (0,7л - 1,3 л)

30

мјесечно

7.

Врећице за урин са испустом - ноћне 2 л

30

мјесечно

8.

Гумене траке за врећицу

3

мјесечно

9.

Еластичне траке за врећицу

2

мјесечно

10.

Катетери за интермитентну катеритизацију – safety cat CH 12, 14, 16

90

мјесечно

11.

Foley катетер силиконизовани

4

мјесечно

12.

Foley катетер 100% силиконски

4

мјесечно

13.

Instillagel 6 мл (шприца)

13

мјесечно
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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

669

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.

