Четвртак, 25. 06. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 179.
(Почетак примјене појединих одредаба)
Одредбе члана 58. став (3) овог закона примјењиваће се
од почетка школске 2018/2019. године.
Члан 180.
(Престанак мандата школских одбора, именовање
привремених школских одбора, расписивање новог
јавног конкурса и усклађивање именовања школског
одбора са законом)
(1) У року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона о
измјенама и допунама Закона о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 14/19), у школама
чији је оснивач Скупштина Кантона, Влада Кантона именоваће
привремене школске одборе, у складу са Законом о средњем
образовању и одгоју.
(2) Именовањем привремених школских одбора из става
(1) овог члана престаје мандат школских одбора затечених
у мандату на дан ступања на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о средњем образовању и одгоју („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 14/19).
(3) У року од 60 дана од дана ступања на снагу Закона
о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и
одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/19),
за школе из става (1) овог члана, расписаће се јавни конкурс
за именовање чланова школског одбора испред оснивача,
локалне заједнице и тржишта рада.
(4) Школе чији је оснивач друго правно и физичко лице,
у року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона о измјенама
и допунама Закона о средњем образовању и одгоју („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 14/19), обезбиједиће
именовање школског одбора у складу са чланом 124. ставови
(2) и (3) овог закона.
Члан 181.
(Доношење проведбених и примјена важећих аката)
(1) У року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона о
измјенама и допунама Закона о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 14/19) Влада
Кантона ће донијети прописе из члана 124. став (14) овог
Закона.
(2) У року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона о
измјенама и допунама Закона о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 14/19) министар
ће донијети прописе из члана 52. и члана 101. став (8) овог
закона, а у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу
Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању
и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”, број: 14/19)
пропис из члана 118. овог закона.
(3) До доношења прописа из члана 118. и члана 124. став
(14) овог закона примјењиваће се ранији прописи, уколико
нису у супротности са Законом о средњем образовању и одгоју.
Члан 182.
(Ступање на снагу и примјена закона)
Закон о измјени и допунама Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“,
број: 6/20) ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеним новинама Тузланског кантона“, и примјењиваће
се почев од школске 2019/2020. године.
Члан 183.
(Престанак важења ранијих прописа)
Ступањем на снагу Закона о средњем образовању и
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одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, број: 17/11)
престаје да важи Закон о средњем образовању („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 6/04, 7/05 и 3/08).
Члан 184.
Пречишћени текст Закона о средњем образовању и одгоју
обухвата:
1. Закон о средњем образовању и одгоју („Службене новине
Тузланског кантона”, број: 17/11),
2. Закон о измјенама и допунама Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 9/15),
3. Закон о измјенама и допунама Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 6/16),
4. Закон о измјенама и допунама Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 14/18),
5. Закон о измјенама и допунама Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 14/19).
6. Закон о измјени и допунама Закона о средњем образовању
и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”, број: 6/20)
Члан 185.
Пречишћени текст Закона о средњем образовању и одгоју
се примјењује од дана објављивања у „Службеним новинама
Тузланског кантона”, а важност његових одредби утврђена је
у законима који су обухваћени пречишћеним текстом Закона.
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На основу члана 46. Закона о измјенама и допунама
Закона о допунским правима браниалаца и чланова њихових
породица („Службене новине Тузланског кантона”, број: 6/20)
и чланова 171. и 174. Пословника Скупштине Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 13/19 и
5/20), Законодавно-правна комисија Скупштине Тузланског
кантона, на сједници одржаној 11.6.2020. године, утврдила
је други пречишћени текст Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица
Број: 01-02-371-3/20
Тузла, 11.6.2020. године

Предсједник
Законодавно-правне комисије
Скупштине Тузланског
кантона
Муамер Зукић, с. р.

О

ЗАКОН

ДОПУНСКИМ ПРАВИМА БРАНИЛАЦА
ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
(други пречишћени текст)

И

ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет закона)
(1) Овим законом се уређују услови, начин и поступак
за остваривање права: чланова породица шехида, погинулих,
умрлих и несталих бранилаца (у даљем тексту: породице
шехида, погинулих, умрлих и несталих бранилаца); ратних
војних инвалида; добитника ратних признања и одликовања;
демобилисаних бранилаца и мирнодопских војних инвалида,
као и друга питања из области заштите бранилаца и чланова
њихових породица, који су остварили права на подручју
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Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон).
(2) Овим законом обухваћени су и чланови породице
ратног војног инвалида, добитника ратног признања и
одликовања, мирнодопског војног инвалида и демобилисаног
браниоца.
(3)
Овим
законом
обухваћени
су
борци
народноослободилачког рата од 1941. до 1945. године,
мирнодопски војни инвалиди корисници права бранилачкоинвалидске заштите који су своја права стекли до 6.4.1992.
године и чланови њихових породица.
(4) Појам шехид или појам погинули бранилац, у смислу
овог закона, користи се по слободном избору корисника права.
(5) Лица из ст. (1), (2) и (3) овог члана, права по овом
закону остварују као допунска, уз права која су за браниоце
и чланове њихових породица утврђена Законом 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) - (у даљем тексту: Федерални закон), Законом о
посебним правима добитника ратних признања и одликовања
и чланова њихових породица („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, бр. 70/05, 70/06, 9/10 и 90/17),
Законом о правима демобилисаних бранилаца и чланова
њихових породица („Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине”, број: 54/19), Законом о основним правима
војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист
Републике Босне и Херцеговине“, бр. 2/92, 6/94 и 13/94), Законом
о заштити бораца Народноослободилачког рата („Службени
лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“, број:
35/90) и Одлуком о посебним правима носилаца „Партизанске
споменице 1941“ и чланова њихових породица („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 6/06).
(6) Све именице које се односе на носиоце појединих
права, употријебљене у овом закону само у мушком или само у
женском роду, односе се на оба спола.
Члан 2.
(Дефиниције по Федералном закону)
Код регулисања права и погодности која се тичу
бранилаца и чланова њихових породица, утврђених овим
законом и другим прописима на подручју Кантона, користе се
следећи појмови и дефиниције:
а) Браниоцем, у смислу овог закона, сматра се припадник
Армије Републике Босне и Херцеговине, Хрватског вијећа
обране и полиције надлежног органа унутрашњих послова
(у даљњем тексту: Оружане снаге), који је учествовао у
одбрани суверенитета и цјеловитости Босне и Херцеговине,
од 18.9.1991. до 23.12.1996. године, односно до престанка
непосредне ратне опасности и који је демобилисан рјешењем
надлежног војног органа, као и лице које је учествовало у
припреми за одбрану и у одбрани Босне и Херцеговине.
б) Добровољцем, у смислу овог закона, сматра се
припадник војних јединица који је учествовао у припреми
за одбрану и у одбрани Босне и Херцеговине у периоду од
18.9.1991. до 9.4.1992. године, као и друго лице које није било
војни обвезник у вријеме добровољног ступања у Оружане
снаге и остало непрекидно у јединицама до краја рата или је
раније демобилисано од надлежног војног органа.
ц) Организатором отпора, у смислу овог закона, сматра се
лице које је организовало и руководило у припреми за одбрану
и у одбрани Босне и Херцеговине, најмање 100 дана, у периоду
од 18.9.1991. до 9.4.1992. године и уз то било припадник
Оружаних снага или државних органа или институција везаних
за одбрану Босне и Херцеговине најмање двије године, а чији
је статус потврђен од стране Федералног министарства за
питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата.
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д) Ветераном, у смислу овог закона, сматра се лице које
је ступило у јединице из тачке а) овог члана од 18.9.1991. до
31.12.1992. године и остало непрекидно до 23.12.1995. године
или раније демобилисано од надлежног војног органа.
Члан 3.
(Дефиниције)
(1) Члан породице шехида, погинулог, умрлог и
несталог браниоца, у смислу овог закона, је корисник права
на породичну инвалиднину, на основу коначног рјешења
надлежног органа, издатог у складу са важећим федералним
прописима из области бранилачко-инвалидске заштите.
(2) Дијете шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца
без оба родитеља, у смислу овог закона, је члан породице
шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца, које је у
вријеме губитка оба родитеља било млађе од 15 година живота
као и иза навршене 15. године живота, уколико се налазило
на редовном школовању, а најкасније до навршене 25. године
живота, односно, које је неспособно за привређивање, уколико
је неспособност за привређивање наступила прије навршене
15. године живота, односно, 25. године уколико се налазило на
редовном школовању.
(3) Ратни војни инвалид, у смислу овог закона, је
бранилац којем је то својство утврђено рјешењем надлежног
органа, издатог у складу са важећим федералним прописима
из области бранилачко-инвалидске заштите.
(4) Дјететом ратног/мирнодопског војног инвалида,
добитника ратног признања и одликовања и демобилисаног
браниоца у смислу овог закона, сматра се дијете рођено у браку
/ ван брака, пасторче или усвојено дијете, млађе од 15 година
живота као и иза навршене 15. године живота, уколико се
налази на редовном школовању, а најкасније до навршене 25.
године живота, односно, које је неспособно за привређивање,
уколико је неспособност за привређивање наступила прије
навршене 15. године живота, односно, 25. године уколико се
налазило на редовном школовању.
(5) Добитник ратног признања и одликовања и члан уже
породице погинулог, умрлог или несталог добитника ратног
признања и одликовања, у смислу овог закона, је корисник
права на мјесечни новчани додатак, на основу коначног
рјешења надлежног органа, у складу са одредбама Закона о
посебним правима добитника ратних признања и одликовања
и чланова њихових породица.
(6) Мирнодопски војни инвалид, у смислу овог закона,
је лице које је у миру без намјере, вршећи војну дужност,
задобило рану или повреду, па је због тога наступило оштећење
његовог организма најмање за 20%, односно код којег је усљед
болести или погоршања болести наступило оштећење његовог
организма најмање за 60% у периоду од 24.12.1996. године до
1.1.2006. године, и то:
а) војно лице на служењу обавезног војног рока,
б) питомац у војној школи,
ц) припадник резервног састава за вријеме војне
дужности.
(7) Носилац „Партизанске споменице 1941“ и члан
уже породице погинулог или умрлог носиоца „Партизанске
споменице 1941“, у смислу овог закона, је корисник права
на мјесечни новчани додатак, на основу коначног рјешења
надлежног органа, у складу са одредбама Одлуке о посебним
правима носилаца „Партизанске споменице 1941“ и чланова
њихових породица, под условом да је у периоду 18.9.1991.
године до 23.12.1996. године, боравио на подручју Кантона.
(8) Борцем народно-ослободилачког антифашистичког
рата од 1941. до 1945. године, у смислу овог закона, сматра
се лице којем је тај статус признат Законом о заштити
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бораца народно-ослободилачког рата („Службени лист
Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“, број: 35/90)
и чија су права по том основу утврђена рјешењем надлежног
органа.
(9) Мирнодопским војним инвалидом, који је своје право
стекао до 6.4.1992. године, у смислу овог закона, сматра се
лице, којем је тај статус признат Законом о основним правима
војних инвалида и породица палих бораца и чија су права по
том основу утврђена рјешењем надлежног органа.
(10) Члан уже породице ратног/мирнодопског војног
инвалида, добитника ратног признања и одликовања,
демобилисаног браниоца, умрлог ратног/мирнодопског
војног инвалида и умрлог демобилисаног браниоца, у смислу
овог закона, је брачни партнер, ванбрачни партнер, у смислу
члана 3. Породичног закона Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр.
35/05 и 31/14), дјеца рођена у браку и ван брака, усвојена дјеца
и пасторчад.
(11) Члан уже породице умрлог ратног/мирнодопског
војног инвалида, добитника ратног признања и одликовања и
демобилисаног браниоца остварује права по овом закону као
лице из члана 1. став (2) овог закона, а удовица и под условом
да није ступила у брак или ванбрачну заједницу.
Члан 4.
(Посебни корисници права по закону)
Права из чл. 6., 11., 18., 23., 25., 26., 27. и 28. овог
закона, може користити дијете шехида - погинулог., умрлог
и несталог браниоца, дијете умрлог ратног војног инвалида,
умрлог добитника ратног признања и одликовања и умрлог
демобилисаног браниоца под условом да је незапослен, да
се не налази на редовном школовању и да није навршило 25
година живота.
ПОГЛАВЉЕ II. ПРАВА
Члан 5.
(Допунска права по закону)
Бранилац који је у саставу Оружаних снага провео
најмање 12 мјесеци у периоду од 18.9.1991. до 22.4.1996.
године, као и чланови његове породице, у складу са овим
законом и расположивим буџетским средствима, остварују
следећа права:
а) Здравствену заштиту, ортотско-протетска помагала,
обезбјеђење хигијенско санитетског материјала, лијекова,
санитетског материјала и дезинфекционих средстава, право
на лијечење и предност у коришћењу услуга здравствених
установа,
б) Бањско и климатско лијечење (медицинска
рехабилитација),
ц) Обезбјеђење повољнијих услова за запошљавање и
приоритет при запошљавању,
д) Приоритет у обављању стручног оспособљавања без
заснивања радног односа,
е) Приоритет у школовању, стипендирању и смјештају у
домове,
ф) Рјешавање стамбених потреба и додјела средстава за
одрживи повратак,
г) Ослобађање од плаћања судских и административних
такси,
х) Подизање нишана - надгробног споменика,
и) Помоћ у случају смрти,
ј) Изградњу прилаза до стамбене зграде,
к) Посебна права,
л) Субвенција накнада за додијељено, купљено и
поклоњено грађевинско земљиште,
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м) Надокнаду трошкова превоза ради лијечења,
н) Једнократне новчане помоћи,
о) Додјела финансијских средстава у трошковима
учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења и
манифестација у инвалидском спорту,
п) Новчана егзистенцијална накнада и
р) Бесплатан прикључак на инфраструктурну мрежу
(вода и електрична енергија).
Одјељак А. Здравствена заштита, ортотско-протетска
помагала, обезбјеђење хигијенско-санитетског материјала,
лијекова, санитетског материјала и дезинфекционих
средстава, право на лијечење и предност у коришћењу
услуга здравствених установа
Члан 6.
(Остваривање права)
(1) Лица из члана 1. ст. (1), (2) и (3) овог закона, уколико
не могу остварити статус осигураног лица по прописима из
области здравственог обезбјеђења, остварују то право по овом
закону.
(2) У случајевима из става (1) овог члана обвезник уплате
доприноса за здравствено обезбјеђење је Министарство
за борачка питања Тузланског кантона (у даљем тексту:
Министарство).
(3) Проширени обим права из области здравствене
заштите бранилаца и чланова њихових породица, посебним
прописом утврђује Скупштина Тузланског кантона (у даљем
тексту: Скупштина Кантона).
(4) За лица из члана 1. ст. (1) и (2) и члана 4. овог закона,
Министарство сноси трошкове плаћања непосредног учешћа
осигураних лица у трошковима коришћења здравствене
заштите - премије, на подручју Кантона, сходно посебном
пропису Министарства, уколико то право не могу остварити
по прописима из области здравственог обезбјеђења.
(5) Право из става (1) овог члана, могу користити и
лица из тачке II став 1. Одлуке о посебним правима носилаца
„Партизанске споменице 1941“ и чланова њихових породица,
под условима из члана 3. став (7) овог закона.
Члан 7.
(Ортотско - протетска помагала)
Ратни војни инвалид, коме је због оштећења организма,
као непосредне посљедице задобијене ране, повреде,
болести или погоршања болести, проузрокована ампутација
екстремитета или тешко оштећење функције екстремитета, као
и због губитка вида на оба ока или енуклеације једног ока, има
право на одговарајућу протезу, која служи за функционалну
и естетску замјену изгубљеног дијела тијела, у складу са
прописом из члана 6. став (3) овог закона.
Члан 8.
(Обезбјеђење хигијенско-санитетског материјала)
Ратни војни инвалид-особа са параплегијом и ратни војни
инвалид са утврђеним процентом у висини 100% II групе, 90%
III групе и 80% IV групе војног инвалидитета којем је према
федералном закону, утврђено право на његу и помоћ другог
лица, као непосредне посљедице задобијене ране, повреде,
болести или погоршања болести, има право на обезбјеђење
хигијенско-санитетског материјала, у складу са прописом из
члана 6. став (3) овог закона.
Члан 9.
(Обезбјеђење лијекова, санитетског материјала и
дезинфекционих средстава)
Ратни војни инвалид има право на све лијекове,
санитетски матријал и дезинфекциона средстава, који су
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регистровани у Босни и Херцеговини, а који су неопходни
за лијечење рана, повреда, озљеда, болести или погоршања
болести, задобијених у току служења у Оружаним снагама, у
складу са прописом из члана 6. став (3) овог закона.
Члан 10.
(Приоритет у коришћењу услуга
здравствених установа)
Надлежни органи у установама из области здравства
обезбиједиће истицање обавијести на видним мјестима
да приоритет без чекања у реду има: ратни војни инвалид,
члан породице шехида, погинулог, умрлог, несталог
браниоца, добитник ратног признања и одликовања, носилац
„Партизанске споменице 1941“, демобилисани бранилац,
члан уже породице погинулог, умрлог или несталог добитника
ратног признања и одликовања и члан уже породице погинулог
или умрлог носиоца „Партизанске споменице 1941“, који ће
свој статус доказивати одговарајућим исказницама.
Члан 11.
(Право на лијечење)
(1) Ратни војни инвалид, супруга погинулог, умрлог
и несталог браниоца, супруга ратног војног инвалида,
супруга добитника ратног признања и одликовања, супруга
демобилисаног браниоца, супруга умрлог ратног војног
инвалида, дијете ратног војног инвалида, дијете погинулог,
умрлог и несталог браниоца; добитник ратног признања
и одликовања; дијете добитника ратног признанања и
одликовања, демобилисани бранилац, дијете демобилисаног
браниоца и носилац „Партизанске споменице 1941“, има
право на помоћ у лијечењу у иностранству, ако је у питању
обољење које се не може лијечити у Босни и Херцеговини, а
у земљи у коју се осигурано лице упућује, постоји могућност
за успјешно лијечење тог обољења и под условом да надлежна
конзилијарна љекарска комисија, на основу медицинских
индикација, предложи такво лијечење.
(2) Лицима из члана 1. ст. (1) и (2) и члана 4. овог закона,
могу се додијелити финансијска средства и за помоћ у лијечењу
у Босни и Херцеговини.
(3) Услове, критерије и поступак за остваривање права
из ст. (1) и (2) овог члана утврђује Влада Тузланског кантона
(у даљем тексту: Влада Кантона), на приједлог Министарства.
Одјељак Б. Бањско и климатско лијечење (медицинска
рехабилитација)
Члан 12.
(Корисници права)
(1) Ратни војни инвалид, добитник ратног признања и
одликовања и носилац „Партизанске споменице 1941“, има
право на медицинску рехабилитацију у бањско-климатском
љечилишту, уколико је према медицинским индикацијама
такво лијечење неопходно и под условима предвиђеним
чланом 13. овог закона.
(2) Изузетно од одредби става (1) овог члана, ратни војни
инвалид-лице са параплегијом, има право на бањско-климатско
лијечење, једанпут у календарској години, у трајању најдуже
до 21 дан, без обзира на медицинске индикације.
(3) Демобилисани бранилац и члан породице шехидапогинулог браниоца има право на медицинску рехабилитацију
у бањско-климатском љечилишту искључиво као наставак
болничког лијечења, под условом да то право не може
остварити по другом основу.
(4) Посебним прописом Министарства утврдит ће се
услови, критерији и поступак за остваривање права из овог
члана.
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Члан 13.
(Садржина права на бањско-климатско лијечење)
Бањско-климатско лијечење, према овом закону, за лица
из члана 12. став (1), подразумијева лијечење које је неопходно
као наставак лијечења од посљедица рањавања, повређивања
и болести, као и обољења и повреда других органа и тијела
које су настале као узрочно - посљедична веза ране, повреде,
болести или погоршања болести, настале рањавањем или
обољењем, које су прописане као индикације за то лијечење,
а које се обавља амбулантно или у специјализованим
здравственим установама у којима се у лијечењу примјењује
и природни фактор, другим здравственим установама у којима
се лијечење обавља претежно природним фактором, као и у
установама и привредним друштвима основаним за лијечење,
одмор и рекреацију у којима се у лијечењу примјењује
природни фактор.
Одјељак Ц. Обезбјеђење
запошљавање

повољнијих

услова

за

Члан 14.
(Приоритет при запошљавању)
(1) Незапослено лице из члана 1. ст. (1) и (2) овог закона,
без обзира на старосну доб које је на евиденцији службе за
запошљавање, при једнаким условима и једнаком броју бодова,
има приоритет при запошљавању, у складу са утврђеним
критеријима, и то следећим редослиједом:
а) члан породице шехида, погинулог, умрлог и несталог
браниоца,
б) ратни војни инвалид,
ц) добитник ратног признања и одликовања,
д) демобилисани бранилац и
е) чланови породице ратног војног инвалида, добитника
ратног признања и одликовања и демобилисаног браниоца.
(2) Право из става (1) овог члана не може остварити лице,
којем је радни однос, заснован по основу раније оствареног
приоритета при запошљавању, престао његовом кривицом или
је по престанку радног односа остварио право на отпремнину,
односно које је корисник права на породичну пензију.
(3) Да би остварило приоритет на запошљавање, лице из
става (1) овога члана, које испуњава услове за остваривање тог
права, дужно је уз пријаву, односно понуду на јавни конкурс
или оглас приложити све доказе о испуњавању тражених
услова, као и потврду надлежног органа о признатом статусу
браниоца односно члана породице истога.
(4) Влада Кантона ће посебним прописом утврдити
услове, критерије и поступак реализације права из овог члана.
(5) Органи управе и управне организације, службе за
управу, други органи и институције Кантона града и општина,
јавне установе и друга правна лица чији су оснивачи Кантон,
град или општина, као и привредна друштва, јавна предузећа
у којима Кантон, град или општина има већински власнички
удио, дужни су обезбиједити предност лицима из чл. 1. и 2.
овог закона.
(6) Субјекти из става (5) овог члана дужни су ускладити
своје акте, прописе и донијети проведбени пропис којим се
регулише начин на који ће се лицима из чл. 2. и 3. овог закона
обезбиједити приоритет приликом запошљавања под једнаким
условима.
Члан 15.
(Приоритет при коришћењу програма Службе за
запошљавање и министарстава)
Члан породице шехида, погинулог, умрлог, несталог
браниоца, ратни војни инвалид, добитник ратног признања и
одликовања и демобилисани бранилац који је на евиденцији
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Службе за запошљавање, има приоритет при коришћењу
програма те Службе и министарстава намијењених
запошљавању.
Члан 16.
(Додјела финансијских средстава за запошљавање)
(1) У циљу отварања нових радних мјеста, намијењених
запошљавању лица из чл. 1. и 4. овог закона, без обзира на
старосну доб, могу се додијелити финансијска средстава.
(2) Влада Кантона ће посебним прописом утврдити
висину новчаних средстава за запошљавање, критерије и
поступак додјеле истих, као и остала питања од значаја за
остваривање овог права.
Одјељак Д. Приоритет у обављању
оспособљавања без заснивања радног односа

стручног

Члан 17.
(Стручно оспособљавање без заснивања
радног односа)
(1) Лица из члана 1. ст. (1) и (2) и члана 4. овог закона, без
обзира на старосну доб, имају приоритет приликом пријема на
стручно оспособљавање без заснивања радног односа.
(2) Влада Кантона посебним прописом утврђује
критерије, услове и поступак реализације права из става (1)
овог члана.
Одјељак Е. Приоритет у школовању, стипендирање и
смјештај у домове
Члан 18.
(Приоритет при упису у образовне установе)
(1) Дијете погинулог, умрлог и несталог браниоца, ратни
војни инвалид, добитник ратног признања и одликовања,
демобилисани бранилац, дијете ратног војног инвалида,
дијете добитника ратног признања и одликовања и дијете
демобилисаног браниоца, као редовни ђак или студент, под
условом да испуни бодовни минимум, односно да задовољи
на пријемном испиту, има приоритет под једнаким условима,
приликом уписа у јавну средњошколску или високошколску
установу.
(2) Лица из става (1) овог члана, сходно напријед
наведеним условима, остварују право на обавезан упис у једну
од јавних установа средњег образовања.
(3) Влада Кантона ће посебном одлуком, за лица из
става (1) овог члана, омогућити упис у средњошколске
и високообразовне установе, у случајевима када број
пријављених кандидата прелази утврђени број за упис.
Члан 19.
(Бенефиције при упису)
(1) Дијете из породице погинулог, умрлог и несталог
браниоца, ратни војни инвалид, дијете ратног војног инвалида,
добитник ратног признања и одликовања, дијете добитника
ратног признања и одликовања, незапослени демобилисани
бранилац, код редовног школовања, односно редовног
студирања на првом циклусу високог образовања у Јавној
установи Универзитет у Тузли (у даљем тексту: Универзитет),
има право на бенефицију у висини до 50% код плаћања накнада
за упис у нову студијску/академску годину.
(2) Влада Кантона ће посебним прописом утврдити
услове, критерије и поступак реализације права из става (1)
овог члана.
(3) Средства за остваривање права из става (1) овог члана
обезбиједиће се у буџету Кантона, у складу са могућностима.
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Члан 20.
(Додјела стипендија)
(1) Дијете погинулог, умрлог и несталог браниоца, ратни
војни инвалид, добитник ратног признања и одликовања,
демобилисани бранилац, дијете ратног војног инвалида/
добитника ратног признања и одликовања/демобилисаног
браниоца, има приоритет приликом одобравања стипендијакредита, током редовног студирања/школовања, у складу са
прописом из става (2) овог члана.
(2) Влада Кантона односно надлежни градски и
општински органи ће посебним прописом утврдити критерије,
услове и поступак реализације права из овог члана.
(3) Средства за стипендирање дјеце из реда бранилачких
популација, утврђена буџетом Кантона распоређују се према
посебним условима које утврђује Влада Кантона.
Члан 21.
(Смјештај у ђачке и студентске домове)
Дијете погинулог, умрлог и несталог браниоца, ратни
војни инвалид, дијете ратног војног инвалида, добитник ратног
признања и одликовања, дијете добитника ратног признања и
одликовања, демобилисани бранилац и дијете демобилисаног
браниоца, има приоритет приликом остваривања права на
смјештај у ђачке и студентске домове, на подручју Кантона,
током редовног школовања, односно студирања, у складу са
одговарајућим актом установе у којој се врши смјештај ђака
- студената.
Члан 22.
(Смјештај у пензионерске домове)
(1) Родитељи, удовица или удовац погинулог, умрлог и
несталог браниоца, ратни војни инвалид, добитник ратног
признања и одликовања, борац НОР-а, удовица ратног војног
инвалида, удовица добитника ратног признања и одликовања
имају приоритет при смјештају у пензионерске домове, чији
су оснивачи Кантон, град и општина, уколико нема чланова
породице који су по закону дужни да их издржавају.
(2) Лицима из става (1) овог члана, приликом смјештаја
у пензионерске домове, припадају бенефиције, у складу са
одговарајућим актом установе у којој се врши смјештај.
Одјељак Ф. Рјешавање стамбених потреба и додјела
средстава за одрживи повратак
Члан 23.
(Начин рјешавања стамбених потреба)
(1) Лица из члана 1. став (1) овог закона и чланови уже
породице иза умрлог ратног војног инвалида / мирнодопског
војног инвалида / добитника ратног признања и одликовања
и демобилисаног браниоца, имају право на помоћ за
рјешавање стамбених потреба, једнократном додјелом
бесповратних новчаних средстава, бескаматних кредита или
субвенционисањем камата.
(2) Стамбени објекти изграђени, дограђени или купљени
додјелом новчаних средстава из става (1) овог члана, у
сувласништву су свих чланова уже породице и не могу се
отуђити док су чланови уже породице малољетни.
(3) Влада Кантона посебним прописом утврђује висину
средстава из става (1) овог члана, за сваку буџетску годину.
(4) Министарство посебним прописом утврђује услове,
критерије и поступак додјеле средстава из става (1) овог члана
намијењених стамбеном збрињавању лица из овог члана, као и
остала питања од значаја за остваривање овог права.
(5) Средства за бескаматне кредите, из става (1) овог
члана, обезбјеђују се на посебном рачуну, издвајањем
нових средстава сваке буџетске године и повратом раније
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додијељених кредитних средстава.
(6) Средства на посебном рачуну из става (5) овог члана,
могу се користити и за измирење створених обавеза по основу
осталих допунских права из члана 5. овог закона, о чему
одлуку доноси Влада Кантона, на приједлог Министарства.
Члан 24.
(Приоритетно рјешавање стамбених потреба)
Влада Кантона, у складу са важећим прописима, обезбјеђује
приоритетно рјешавање стамбених потреба припадника
бранилачке популације путем једнократне бесповратне помоћи
или путем кредитирања за стамбено збрињавање, по праву
првенства како слиједи:
а) дијете шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца без
оба родитеља и ратни војни инвалид са оштећењем организма
од 100% I групе,
б) породица са два и више шехида, погинулих, умрлих,
несталих бранилаца и ратни војни инвалид са оштећењем
организма од 100% II групе,
ц) добитник ратног признања и одликовања у оквиру
категорије у којој се појављује као подносилац захтјева,
д) породица шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца
и ратни војни инвалид са оштећењем организма од 90%, 80% и
70%,
е) члан уже породице погинулог, умрлог и несталог
добитника ратног признања или одликовања,
ф) остали ратни војни инвалиди према проценту
инвалидности,
г) демобилисани браниоци и
х) чланови уже породице умрлог ратног и мирнодопског
војног инвалида, умрлог добитника ратног признања и
одликовања, умрлог демобилисаног браниоца.
Члан 25.
(Додјела станова)
(1) Стамбени објекти и станови изграђени и купљени
средствима буџета Кантона, до ступања на снагу овог закона,
могу се додијелити у власништво лицима из члана 24. став
(1) овог закона, ако су додијељени на коришћење у складу са
општим актом Министарства и одлуком Владе Кантона.
(2) Стамбени објекти и станови из става (1) овог члана у
случају смрти лица из члана 24. став (1) овог закона могу се
додијелити члановима уже породице који су са њима живјели
у заједничком домаћинству до момента смрти.
(3) Право из става (1) овог члана може се остварити
уколико лице из члана 24. став (1) овог закона и чланови
његове уже породице, немају ријешене стамбене потребе на
подручју Босне и Херцеговине.
(4) Министарство ће посебним прописом утврдити
поступак и услове за додјелу станова из става (1) овог члана.
(5) Појединачни акт о додјели стана у власништво доноси
Влада Кантона.
Члан 26.
(Додјела средстава за одрживи повратак)
(1) Лица из члана 1. ст. (1) и (2) овог закона, која су
остварила повратак у мјеста у којима су имала пребивалиште,
односно боравиште прије 18.9.1991. године, у сврху обезбјеђења
услова за одрживи повратак у исто, имају право на једнократну
додјелу средстава за одрживи повратак, под условом да су до
оствареног повратка, права по основу бранилачко - инвалидске
заштите остварила и остварују на подручју Кантона, у складу
са расположивим буџетским средствима.
(2) Право из става (1) овог члана нема лице које је,
изван свог пријератног мјеста пребивалишта, ријешило своје
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стамбено питање.
(3) Влада Кантона ће посебним прописом утврдити
услове, критерије и поступак реализације права из овог члана.
(4) Реализација права из става (1) овог члана врши се
путем Министарства за рад, социјалну политику и повратак
Тузланског кантона.
Одјељак Г. Ослобађање
административних такси

од

плаћања

судских

и

Члан 27.
(Корисници права)
(1) Члан породице шехида, погинулог, умрлог, несталог
браниоца који је иза погинулог остварио право на породичну
инвалиднину, ратни војни инвалид са и преко 50% војног
инвалидитета и логораши ослобођени су плаћања судских
такси.
(2) Од плаћања таксе из става (1) овога члана у износу од
50% ослобођен је и незапослени демобилисани бранилац који
је у редовима Оружаних снага провео најмање двије године.
(3) Лица утврђена Законом о кантоналним
административним таксама и тарифи кантоналних
административних такси, пречишћени текст („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 6/12, 15/13 и 10/18) и
градским, односно општинским прописима ослобођени су
од плаћања кантоналних, градских, односно општинских
административних такси.
Члан 28.
(Посебни случајеви ослобађања)
Члан породице шехида, погинулог, умрлог, несталог
браниоца, ратни и мирнодопски војни инвалид, добитник
ратног признања и одликовања, незапослени демобилисани
бранилац, дијете ратног и мирнодопског војног инвалида,
дијете добитника ратног признања и одликовања и дијете
незапосленог демобилисаног браниоца, у поступку
прибављања документације у циљу стипендирања и помоћи у
школовању, као права предвиђених овим законом, ослобођен
је плаћања накнада за увјерења издата у предшколским и
школским установама, чији је оснивач Кантон, односно
општина.
Одјељак Х. Подизање нишана – надгробног споменика
Члан 29.
(Јединствено спомен обиљежје
шехида/погинулог браниоца)
За сваког припадника Оружаних снага који је погинуо или
умро као учесник у одбрани Босне и Херцеговине, у протеклом
одбрамбено-ослободилачком рату, и који је сахрањен на
подручју Кантона, обезбјеђује се подизање јединственог
спомен обиљежја, израђеног у складу са усвојеним идејним
рјешењем.
Члан 30.
(Спомен обиљежја за браниоце
сахрањене ван подручја Кантона)
Влада Кантона, на приједлог Министарства може
одобрити подизање нишана-надгробног споменика и за
погинулог припадника Оружаних снага који је сахрањен ван
подручја Кантона.
Члан 31.
(Накнада трошкова подизања
нишана/надгробног споменика)
(1) Члан породице шехида-погинулог браниоца који је
својим средствима већ подигао нишан-надгробни споменик,
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шехиду - погинулом браниоцу, има право накнаде трошкова
у висини која је утврђена за подизање нишана-надгробног
споменика, уколико ту накнаду већ није остварио путем неког
другог органа управе или институције.
(2) Право из става (1) овог члана остварује се у складу са
посебним прописом Министарства, којим се утврђују услови,
начин, динамика и поступак исплате средстава.
Члан 32.
(Спомен обиљежје за добитника
ратног признања и одликовања)
За добитника ратног признања и одликовања и носиоца
„Партизанске споменице 1941“,
након његове смрти
обезбјеђује се подизање јединственог спомен обиљежја,
израђеног у складу са усвојеним идејним рјешењем за ту
категорију.
Члан 33.
(Локалитети спомен обиљежја)
(1) Надлежни градски, односно општински органи
управе, дужни су регистровати и обезбиједити локалитете на
којима су изграђена спомен обиљежја бранилаца, на подручју
Кантона.
(2) Уређење и одржавање локалитета са спомен
обиљежјима-шехидским
нишанима
и
надгробним
споменицима одбрамбено-ослободилачког рата, као и спомен
обиљежја бранилаца на подручју Кантона обавеза је локалне
заједнице.
Одјељак И. Помоћ у случају смрти
Члан 34.
(Накнада трошкова џеназе/сахране)
(1) У случају смрти лица из члана 1. став (1) овог закона
и носиоца „Партизанске споменице 1941“, изузев лица у
статусу демобилисаног браниоца, члан породице са којима је
умрли живио у заједничком домаћинству у вријеме смрти, има
право на новчану помоћ, најмање у висини просјечне мјесечне
нето плате исплаћене у Федерацији Босне и Херцеговине,
у претходној години, према подацима Завода за статистику
Федерације Босне и Херцеговине, уколико то право не може
остварити на основу Федералног закона или на други начин.
(2) Изузетно, у случају смрти лица из става (1) овог члана,
који нема чланове породице са којима је живио у заједничком
домаћинству, чланови породице, односно лице које је сносило
трошкове џеназе / сахране, има право на новчану помоћ у
висини стварно насталих трошкова, а максимално у висини
утврђеној у ставу (1) овог члана.
(3) Министарство посебним прописом утврђује поступак
додјеле ових средстава, документацију коју је корисник
права дужан поднијети, као и остала питања од значаја за
остваривање овог права.
Члан 35.
(Права у случају смрти добитника ратних
признања и одликовања)
У случају смрти добитника ратног признања и
одликовања и носиоца „Партизанске споменице 1941“, град
односно општина на подручју које је исти имао пребивалиште,
на основу документованог захтјева члана уже породице, врши
обавјештавање о смрти путем јавних медија и организује
сахрану, на дефинисаној локацији уз државне почасти.
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Одјељак Ј. Изградња прилаза до стамбене зграде
Члан 36.
(Корисник права)
(1) Ратни војни инвалид, неспособан за кретање без
инвалидских колица, има право на уклањање архитектонскоурбанистичких баријера за прилаз и улазак у стамбену зграду
у којој станује и за кретање у стану, уколико то није повезано
са несразмјерним трошковима и ако је то технички изводљиво.
(2) Ратни војни инвалид, неспособан за кретање или
са оштећењем доњих екстремитета и којем је од надлежног
органа издат знак приступачности, има право на додјелу
паркинг мјеста без накнаде испред или најближе мјесту
колективног становања а које је у надлежности Кантона, града,
односно општине.
(3) Право из става (1) овог члана припада и дјетету
из породице погинулог, умрлог и несталог браниоца које
је неспособно за привређивање, под условом да је та
неспособност наступила прије 15. године живота, односно
25. године уколико се исто налазило на редовном школовању,
а што се доказује налазом, оцјеном и мишљењем надлежне
установе са којом Министарство има закључен уговор.
Члан 37.
(Услови за остваривање права)
(1) Право из члана 36. овог закона се може остварити
једнократно и под условом да се ради о стамбеној јединици са
ријешеним имовинско-правним односима.
(2) Реализацију овог права дужни су обезбиједити град,
односно општина на подручју које се стамбена зграда налази.
(3) Рок за остваривање права из става (1) овог члана је
година дана од дана подношења захтјева.
Одјељак К. Посебна права
Члан 38.
(Посебна права добитника ратног
признања и одликовања)
(1) Добитник ратног признања и одликовања и члан уже
породице погинулог, умрлог или несталог добитника ратног
признања и одликовања има право на једнократно новчано
примање у току једне календарске године, под условом да
је корисник бранилачко-инвалидске заштите на подручју
Кантона, у висини коју утврди Влада Кантона, а према
динамици исплате коју предлаже Министарство.
(2) Изузетно, лица из става (1) овог члана, са
пребивалиштем у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине и
у општинама: Бијељина, Братунац, Милићи, Сребреница,
Угљевик, Власеница, Зворник, Добој, Оџак и Модрича, која
нису корисници права на инвалиднину на основу Федералног
закона, остварују право на једнократно новчано примање у току
једне календарске године, уколико поднесу захтјев надлежном
органу најближег града, односно општине у Кантону.
(3) Право из става (2) овог члана може се користити све
док се исто не буде могло остваривати по прописима који важе
на подручју њиховог пребивалишта
(4) У реализацији права на обезбјеђење повољнијих
услова за запошљавање (одјељак Ц. чл. 14. до 16.) и предности
у школовању и стипендирању (одјељак Е. чл. 18. до 21.) из
овог закона, предност у оквиру бранилачке категорије којој
припада (ратни војни инвалид, демобилисани бранилац, члан
породице шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца)
има добитник ратног признања и одликовања односно члан
породице погинулог, умрлог, несталог браниоца - добитника
ратног признања и одликовања.
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Члан 39.
(Приоритет у коришћењу услуга државних
органа и јавних установа)
Ратни војни инвалид, члан породице шехида погинулог,
умрлог, несталог браниоца, добитник ратног признања и
одликовања, носилац „Партизанске споменице 1941“ и
демобилисани бранилац, има приоритет у коришћењу услуга
државних органа и јавних установа на подручју Кантона,
града односно општине, о чему су надлежни органи, односно
установе у истим правним лицима дужни истакнути обавијест
на видним мјестима.
Одјељак Л. Субвенција накнада за додијељено, купљено
и поклоњено грађевинско земљиште
Члан 40.
(Корисник права)
(1) Лице из члана 1. став (1) овог закона, има право на
субвенцију накнаде за додијељено, купљено и поклоњено
грађевинско земљиште, површине до 400 м2 и трошкове
уређења грађевинског земљишта, за изградњу породичне
стамбене зграде за властите потребе, када први пут рјешава
своје стамбено питање.
(2) Град, односно општина својим прописом утврђује
услове, критерије, мјерила и поступак за остварења права из
става (1) овог члана.
(3) Лице из члана 1. став (1) овог закона, које користи
стан по основу закупа на основу Закона о издавању станова
у закуп („Службене новине Тузланског кантона”, број: 7/04),
стиче право заштићеног закупца, сходно важећим прописима
Кантона.
Одјељак М. Надокнада трошкова превоза ради лијечења
Члан 41.
(Корисник права)
(1) Члан породице погинулог, умрлог, несталог браниоца,
ратни војни инвалид, добитник ратног одликовања и признања,
који је ради остваривања здравствене заштите упућен ван
мјеста пребивалишта, на територији Босне и Херцеговине, има
право на трошкове превоза у висини цијене повратне аутобуске
карте од мјеста пребивалишта до мјеста у које је упућен.
(2) Ратни војни инвалид код којег је рјешењем надлежног
органа утврђено право на његу и помоћ од стране другог лица,
а који је ради остваривања здравствене заштите упућен ван
мјеста пребивалишта, на територији Босне и Херцеговине,
има право на трошкове превоза у висини 20% износа продајне
цијене једне литре горива за возило које се користи, за сваки
пређени километар.
(3) Прописом Министарства се утврђују услови и начин
исплате средстава из овог члана.
Одјељак Н. Једнократне новчане помоћи
Члан 42.
(Корисник права и начин исплате)
(1) Лицима из члана 1. ст. (1) и (2) овог закона, може
се одобрити једнократна новчана помоћ, у сврху рјешавања
социјалних потреба.
(2) Прописом Министарства се регулише поступак,
услови, критерији, висина и начин исплате једнократне
новчане помоћи у складу са програмом о расподјели буџетом
планираних средстава за те сврхе.
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Одјељак О. Додјела финансијских средстава у трошковима
учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења
и манифестација у инвалидском спорту
Члан 43.
(Инвалидски спорт)
(1) Инвалидски спортски клуб кантоналног нивоа,
чији састав чини више од 50% ратних војних инвалида, има
право на додјелу финансијских средстава у трошковима
учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења и
манифестација у инвалидском спорту.
(2) Влада Кантона на приједлог Министарства, посебним
прописом утврђује услове, критерије и поступак додјеле
финансијских средстава у трошковима учешћа, организовања
и одржавања спортских такмичења и манифестација у
инвалидском спорту.
Одјељак П. Новчана егзистенцијална накнада
Члан 44.
(Појам)
(1) Новчана егзистенцијална накнада у смислу овог закона
је мјесечна новчана накнада незапосленим демобилисаним
браниоцима која се додјељује под условима и на начин како је
прописано овим законом и прописом из члана 46. овог закона.
(2) Висину новчане егзистенцијалне накнаде прописује
Влада Кантона прописом из члана 46. овог закона.
Члан 45.
(Корисници права)
Право на новчану егзистенцијалну накнаду има
незапослени демобилисани бранилац млађи од 57 година
живота под условом да је био припадник оружаних снага
најмање 12 мјесеци, да је пријављен као незапослено лице
код надлежне службе за запошљавање најмање годину дана
прије подношења захтјева за остваривање права, да остварује
права на подручју Кантона и 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.
Члан 46
(Услови, критерији и поступак за
остваривање права)
Влада Кантона ће посебним прописом утврдити услове,
критерије и поступак реализације права из члана 44. овог
закона.
Одјељак Р. Ослобађање од плаћања прикључка на
инфраструктурну мрежу
Члан 47.
(Корисници права)
Лица из члана 1. овог закона ослобођени су плаћања
прикључка на инфраструктурну мрежу (вода и електрична
енергија) под условом да стамбено питање рјешавају први
пут и да стамбени објекат посједује одговарајућу сагласност
за прикључак на ту инфраструктурну мрежу од овлашћеног
органа, односно правног лица.
Члан 48.
(Услови, критерији и поступак
за остваривање права)
(1) Лица из члана 47. овог закона могу остварити право
да стамбени објекат бесплатно прикључе на водоводну и
канализациону мрежу, монофазни прикључак дужине кабла
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до 50 метара на електродистрибутивну мрежу под условима из
члана 47. овог закона.
(2) Влада Кантона ће посебним прописом утврдити
услове, начин, критерије и поступак за остваривање права из
члана 47. овог закона.
(3) Средства за остваривање права из става (1) овог члана
обезбиједиће се у буџету Кантона, у складу са могућностима.
ПОГЛАВЉЕ III. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 49.
(Изузеци и ограничења у коришћењу права)
(1) Права утврђена овим законом, не могу користити
лица, којима је остварење истих омогућено по другом правном
основу.
(2) Права утврђена овим законом се могу користити док
постоје прописани услови за њихово коришћење и не могу се
насљеђивати нити преносити на друга лица.
Члан 50.
(Лица која не могу остварити права)
Права према овом закону не могу остварити:
а) лица која су самовољно, без одобрења надлежне
команде напустила Оружане снаге (дезертирала),
б) лица која су се сама ранила или повриједила ради
избјегавања војне дужности за циљеве одбране и безбиједности
Босне и Херцеговине,
ц) лица која су осуђена правоснажном судском пресудом
због извршења тежих кривичних дјела против уставног
поретка Босне и Херцеговине, уставног поретка Федерације
Босне и Херцеговине, кривичних дјела против човјечности и
међународног права и кривичних дјела против оружаних снага,
д) чланови породице лица која су осуђена за дјела
наведена у тачкама а), б) и ц) овог члана.
Члан 51.
(Престанак права)
(1) Престанак својства ратног војног инвалида или члана
породице шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца
(корисника права на личну, односно породичну инвалиднину)
у складу са Федералним законом, има за посљедицу престанак
права утврђених овим законом, уколико су та права остварена
на основу тог својства и уколико овим законом није другачије
утврђено.
(2) Корисник права по овом закону је дужан у року од
15 дана пријавити сваку промјену која повлачи измјену или
губитак права утврђених овим законом.
Члан 52.
(Доказивање статуса)
У поступку остваривања права по овом закону, лица
из члана 1. овог закона, свој статус доказују рјешењем или
увјерењем надлежног органа, издатим у складу са законом.
ПОГЛАВЉЕ IV. ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
Члан 53.
(Рјешавање о правима у првостепеном поступку)
(1) Надлежна градска, односно општинска служба, према
мјесту пребивалишта подносиоца захтјева, рјешава у првом
степену о правима из овог закона, уколико овим законом или
прописом донесеним на основу овог закона, није другачије
утврђено.
(2) Службену евиденцију о корисницима права по овом
закону води надлежна градска, односно општинска служба.
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Члан 54.
(Рјешавање о правима у другостепеном поступку)
(1) Жалба на првостепено рјешење може се уложити у
року од 15 дана од дана пријема рјешења.
(2) По жалби, изјављеној против рјешења надлежне
градске односно општинске службе, донесеног у првом
степену, рјешава Министарство.
(3) По жалби изјављеној против рјешења Министарства,
донесеног у првом степену, рјешава Комисија за другостепено
управно рјешавање Владе Кантона.
(4) Против рјешења донесеног у другом степену може се
покренути управни спор.
Члан 55.
(Примјена одредби Закона о управном поступку)
У поступку за остваривање права према овом закону
примјењују се одредбе Закона о управном поступку, уколико
овим законом или прописом донесеним на основу овог закона
није другачије одређено.
Члан 56.
(Коришћење личних података према
Закону о заштити личних података)
(1) У свим поступцима који се воде за признавање права
из овог закона, приликом обраде личних података подносиоца
захтјева и уношења у електронску базу података остварених
по овом закону, могу се без претходних сагласности носиоца
података објављивати лични подаци, а у складу са чланом 6.
став (1) тачка а) Закона о заштити личних података („Службени
гласник Босне и Херцеговине”, бр. 49/06 и 76/11).
(2) Водитељи поступка из чл. 53. и 54. овог закона, у
циљу транспарентности рада и остваривања демократског
процеса у складу са којим су дужни поступати јавни органи на
цијелој територији Босне и Херцеговине, могу вршити објаву
листа лица која су остварила право по овом закону са личним
подацима и одобреним износима на службеној интернет
страници Министарства, на огласним плочама Кантона, инфопункту Министарства, сједиштима кантоналних бранилачких
удружења и службама за бранилачко-инвалидску заштиту свих
градова и општина Кантона.
ПОГЛАВЉЕ V. НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 57.
(Обавеза поврата додијељених средстава)
(1) Лице коме је исплаћено новчано примање према овом
закону, на које није имало право, дужно је вратити примљени
износ:
а) ако је на основу нетачних података за које је знало или
је морало знати да су нетачни, или је на други противправни
начин остварило новчано примање према овом закону, које му
не припада, или је остварило новчано примање у већем износу
него што му припада;
б) ако је остварило новчано примање због тога што није
пријавило настале промјене које утичу на губитак, престанак
или смањење обима неког права, а знало је или је морало знати
за те промјене;
ц) ако је примило већи износ од износа који му је одређен
рјешењем.
(2) Уколико је неправилна исплата настала као посљедица
грешке органа који је водио поступак, исти орган је дужан
надокнадити неправилно исплаћена средства.
(3) Органи надлежни за рјешавање о правима по овом
закону, по службеној дужности пазе на појаве из става (1) овог
члана.
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(4) Рјешење којим се странка обавезује да врати
неосновано примљена средства, доноси првостепени орган
мјесно надлежан да рјешава о главној ствари.
(5) Против рјешења из става (4) овог члана, странка има
право жалбе.
Члан 58.
(Застара рокова потраживања)
(1) Потраживање из члана 57. овог закона застаријева
протеком рока одређеног законом којим се уређује застарјелост
потраживања за односну врсту потраживања.
(2) Рокови из става (1) овог члана почињу тећи од дана
коначности рјешења којим је утврђено да исплаћено примање
не припада или припада у мањем обиму, односно од дана када
је извршена посљедња неправилна исплата.
ПОГЛАВЉЕ VI. СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА
Члан 59.
(Средства за рад бранилачких удружења)
(1) Влада Кантона одобрава средства за рад и активности
кантоналних удружења припадника бранилачке популације од
посебног друштвеног интереса, које представљају већинско
чланство на Кантону и у складу са посебним прописом којим
утврђује висину, услове и поступак додјеле средстава.
(2) Бранилачке организације и удружења градског/
општинског нивоа, регистроване на подручју град/општина
Кантона, са већинским чланством, финансирају се из буџета
града/општина у складу са одлуком града/општине.
Члан 60.
(Обезбјеђивање средстава за провођење закона)
Средства за финансирање права прописаних овим
законом се обезбјеђују у буџету Кантона, осим права из чл. 32.,
33., 35., 36. и 40. овог закона, која се обезбјеђују у буџету града,
односно општине.
Члан 61.
(Трошкови поступка)
(1) Трошкове поступка у вези са остваривањем права
према овом закону, сноси орган који води поступак.
(2) У поступку за остваривање права по овом закону не
плаћа се такса.
(3) На новчана примања према овом закону, не плаћају се
порези и доприноси.
ПОГЛАВЉЕ VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
(Надзор над провођењем закона)
(1) Надзор над провођењем овог закона и прописа
донесених на основу њега, те непосредан управни и
финансијски надзор и контролу трошења средстава
намијењених за остваривање права по овом закону, врши
Министарство.
(2) Посебним прописом Министарства утврдиће се
поступак управно-финансијског надзора као и начин правдања
средстава.
Члан 63.
(Новчане казне)
(1) Новчаном казном од 1.000 до 5.000 КМ казниће се
органи управе, управне организације, службе за управу и други
органи и инститиције Кантона, града и општина на подручју
Кантона или правна лица из члана 14. став (5) овог закона које
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не поступе по одредбама из чл. 14., 15., 18., 19., 21. и 22. овог
закона.
(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се и
одговорно лице у органу управе, управној организацији,
служби за управу и другим органима Кантона, града и општина
на подручју Кантона или правном лицу из члана 14. став (5)
овог закона, новчаном казном од 1.000 до 2.000 КМ, ако:
а) кориснику супротно одредбама овог закона ускрати
или ограничи права која му припадају,
б) омогући коришћење права лицу којем не припада
право према овом закону или му не припада у том обиму и
ц) не омогући остваривање увида у управно рјешавање,
не достави потребне податке, списе и обавјештења на захтјев
надлежног министарства или инспекције.
(3) Новчаном казном од 1.000 до 2.000 КМ казниће се и
лице из чл. 1. и 4. овог закона које на основу лажне исправе,
лажног свједочења или на било који други недозвољен начин
својим дјеловањем оствари право према овом закону које му
не припада или не пријави настале промјене (члан 51. овог
закона).
Члан 64.
(Доношење проведбених прописа)
(1) Надлежни органи Кантона и општине дужни су
донијети прописе за проведбу овог закона у року од 90 дана од
дана ступања на снагу Закона о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 3/07).
(2) Надлежни органи Кантона и општине у смислу овог
закона, дужни су усагласити одредбе важећих прописа са
одредбама овог закона у року од 90 дана од дана ступања на
снагу истог.
(3) Приликом доношења прописа из ст. (1) и (2) овог члана
органи су обавезни утврдити предности при остваривању
права за лица из чл. 1. и 4. овог закона.
(4) Надлежност утврђена овим законом за општинске
органе управе, односи се и на градске органе управе.
Члан 65.
(Доношење проведбених прописа према одредбама
Закона о измјенама и допунама Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица)
(1) Влада Кантона је дужна донијети прописе из чл. 14.
став (4), 19. став (2), 43. став (2), 46., 48 став (2) у року од 60
дана од дана ступања на снагу Закона о измјенама и допунама
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових
породица („Службене новине Тузланског кантона“, број: 6/20).
(2) Министарство је дужно донијети прописе из чл. 12.
став (4), 23. став (4), 42. став (2), и 62. став (2), у року од 60
дана од дана ступања на снагу Закона о измјенама и допунама
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових
породица („Службене новине Тузланског кантона“, број: 6/20).
Члан 66.
(Стављање прописа ван снаге)
(1) Даном почетка примјене Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 3/07) престаје примјена Закона о
допунским правима бораца - бранитеља и чланова њихових
породица („Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/02).
(2) Одредбе посебних прописа којима су уређена питања
из овог закона, који нису у супротности са овим законом,
настављају се примјењивати.
(3) Поступци започети по прописима који су важили до
ступања на снагу овог закона, а нису окончани правоснажним
рјешењем, окончаће се по одредбама овог закона.
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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 67.
Други пречишћени текст Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица обухвата:
1. Закон о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица - пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 5/12),
2. Закон о измјенама и допунама Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 5/14)
3. Закон о допуни Закона о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 12/16) и
4. Закон о измјенама и допунама Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 6/20).
Члан 68.
Други пречишћени текст Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица се примјењује од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“,
а важност његових одредби утврђена је у законима који су
обухваћени другим пречишћеним текстом Закона.
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