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чија је стамбена површина већа за 50% стамбене  површине 
утврђене чланом 8. ове одлуке.

(2) Изузетно од става (1) овога члана тачке ц) и д) ове 
одлуке право на нову једнократну помоћ по овој одлуци има 
лице, под условом да је објекат девастиран, уништен или 
оштећен усљед природних непогода изазваних катастрофама, 
односно људским дјеловањем, а након остваривања ранијег 
права на једнократну помоћ. 

Члан 10.
(Подношење захтјева и потребна документација)

(1) Право на бесплатан прикључак на инфраструктурну 
мрежу врши се на основу писменог захтјева чији образац се 
налази у прилогу ове одлуке.

(2) Захтјев са потребном документацијом се подноси 
путем надлежне градске/општинске службе за борачко-
инвалидску заштиту (у даљем тексту: Служба), према мјесту 
пребивалишта корисника права.  

(3) Служба је обавезна сачинити социјалну анамнезу за 
подносиоца захтјева и комплетиран захтјев најкасније у року 
од 30 дана доставити Министарству.

Члан 11.
(Првостепени поступак)

(1) Подносилац захтјева који не испуњава услове из члана 
5. ове одлуке, одбија се  одговарајућим рјешењем Министарства.

(2) Уколико се утврди да подносилац захтјева испуњава 
услове из члана 5. ове одлуке, Министарство доноси одговарајуће 
рјешење у зависности од врсте захтјева из члана 4. ове одлуке.

Члан 12.
(Одлучивање по жалби)

(1) Против рјешења Министарства, из члана 11. ставови 
(1) и (2), подносилац захтјева има право жалбе у року од 15 
дана од дана достављања рјешења.

(2)  По жалби изјављеној против рјешења Министарства 
рјешава Комисија за другостепено управно рјешавање Владе 
Кантона.

 (3)  Против рјешења донесеног у другом степену може се 
покренути управни спор код надлежног суда.

Члан 13.
(Начин исплате финансијских средстава и извјештај о 

утрошку средстава)
(1) Рефундација средстава из ове одлуке врши се путем 

Службе.
(2) Служба је обавезна до петог у мјесецу поднијети 

извјештај Министарству о утрошку одобрених финансијских 
средстава за све подносице захтјева којима су исплаћена 
средства, уз достављање копије исплатног документа, извода са 
жиро рачуна пословне банке са налозима за пренос средстава 
на рачуне истих.

Члан 14.
(Ступање на снагу и објављивање одлуке)

Ова одлука ступа на снагу наредног дана након 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“

.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-04-013385/20
Тузла, 04.08.2020. године
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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), а у вези са чланом 19. став (2) 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 04.08.2020. године, доноси

О Д Л У К У 
о утврђивању  услова, критерија и поступка 

остваривања права на бенефицију за упис у нову 
студијску/академску годину

Члан 1.
(Предмет)

Овом одлуком утврђују се услови, критерији и поступак 
остваривања права на бенефицију код редовног студирања 
на првом циклусу високог образовања у Јавној установи 
Универзитет у Тузли (у даљем тексту: Универзитет у Тузли), 
при упису у нову студијску/академску годину у висини до 50% 
код плаћања накнада.

Члан 2.
(Финансијска средства)

Финансијска средства из ове одлуке обезбјеђују се у 
Буџету Тузланског кантона (у даљем тексту: Буџет Кантона), на 
позицији Министарства за борачка питања Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Министарство), у складу са програмом Владе 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) за сваку 
буџетску годину и у складу са ликвидношћу Буџета Кантона.

Члан 3.
(Корисници права)

Право на бенефицију за упис код редовног студирања на 
првом циклусу високог образовања на Универзитету у Тузли, у 
висини до 50% код плаћања накнада за упис у нову студијску/
академску годину (у даљем тексту: бенефиција), путем 
судјеловања на јавном конкурсу, има:

a) дијете из породице погинулог, умрлог и несталог 
браниоца, 

б) ратни војни инвалид, 
ц) дијете ратног војног инвалида, 
д) добитник ратног признања и одликовања, 
e) дијете добитника ратног признања и одликовања и 
ф) незапослени демобилисани бранилац.

Члан 4.  
(Услови) 

Право на бенефицију по овој одлуци има лице из члана 3. 
ове одлуке, које: 

a) има пријављено мјесто пребивалишта на подручју 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон), односно мјесто 
боравишта у статусу расељеног лица на подручју Кантона,  

б) је прије оствареног повратка у пријератно мјесто 
пребивалишта, имао статус расељеног лица на подручју 
Кантона, 

ц)  је у текућој школској години први пут уписало одређену 
годину студија и 

д)   је редован студент високошколске установе додипломског 
студија.

Члан 5. 
(Ограничење права)  

Право на бенефицију по овој одлуци нема лице из 
члана 3. ове одлуке, које:
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a) студира на високошколској установи у иностранству, 
б) има статус студента-апсолвента, 
ц) је корисник субвенције за смјештај и исхрану у 

студентском дому,
д) је у текућој студијској години, на истом или другом 

факултету поново уписао исту годину студија, 
e) је на ванредном студију и
ф) живи у породичном домаћинству гдје се остварују 

мјесечна новчана примања по члану домаћинства већа од 
50,1% просјечне нето плате остварене у Федерацији Босне 
и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), у претходној 
години према подацима Завода за статистику Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Завод). 

Члан 6.
(Критерији за остваривање права на бенефиције) 

Листа кандидата за остваривање права на бенефиције по 
овој одлуци се утврђује на основу оствареног броја бодова, по 
основу следећих критерија:

a) бранилачки статус, 
б) имовински статус и
ц) оствареног успјеха у претходно завршеној студијској/

школској години.

Члан 7.
(Избор кандидата без бодовања)

Изузетно од одредбе члана 6. ове одлуке, право на 
бенефиције по овој одлуци без бодовања има:

a) кандидат у статусу дјетета шехида-погинулог борца,
б) кандидат у статусу ратног војног инвалида, 
ц) кандидат у статусу добитника ратног признања и 

одликовања и 
д) кандидат у статусу незапосленог демобилисаног 

браниоца. 

Члан 8.
(Бодови по основу бранилачког статуса) 

 По основу бранилачког статуса кандидату, као члану 
породице, из реда бранилачке популације припадају бодови, 
како слиједи:

а) кандидату у статусу члана породице ратног војног 
инвалида....................................................................40 бодова,

б) кандидату у статусу члана породице добитника ратног 
признања и одликовања Значка „Златни љиљан”, Ред хрватског 
тролиста, Орден слободе, Ред бана Јелачића, Орден Хероја 
ослободилачког рата, Ред Николе Шубића-Зрињског, Орден 
ослобођења, Ред Кнеза Домагоја са огрлицом, Орден „Златног 
грба са мачевима”, Орден „Златног љиљана са златним 
вијенцем”, Орден „Златног љиљана са сребреним вијенцем”, 
Медаља за храброст, Медаља побједа, Медаља отпора, Медаља 
за војне заслуге, Полицијска Медаља за храброст и Златна 
полицијска значка - звијезда...........................................30 бодова,

ц) кандидату у статусу члана породице добитника ратног 
признања и одликовања Сребрена Полицијска звијезда и 
Сребрени штит...............................................................20 бодова и

д) кандидату у статусу члана породице добитника ратног 
признања и одликовања Ред хрватског плетера ........10 бодова.

Члан 9. 
(Бодови по основу имовинског статуса)

(1) Критериј за утврђивање бодова, по основу 
имовинског статуса, се одређује на основу просјечне нето 
плате остварене у претходној години у Федерацији, према 
званично објављеном податку Завода.

(2) По основу материјалног положаја, кандидату 
припадају бодови:

a) кандидат и чланови породичног домаћинства без 
прихода .............................................................................40 бодова,

б) кандидат и чланови породичног домаћинства чији су 
приходи по члану породичног домаћинства до 25% просјечне 
плате у Федерацији............................................................30 бодова и

ц)  кандидат и чланови породичног домаћинства чији су 
приходи по члану породичног домаћинства од 25,1% до 50% 
просјечне плате у Федерацији.........................................20 бодова.

(3) Под чланом породичног домаћинства, у смислу 
ове одлуке, подразумијева се: брачни друг, очух, маћеха, 
усвојилац, старалац, дјеца и родитељи, унучад без родитеља, 
браћа и сестре, ако са студентом/ учеником живе у заједничком 
домаћинству. 

(4) Приход,  у смислу овог члана, чини укупан приход 
који сви чланови домаћинства остварују по основу:

a) плате и других примања из радног односа,
б) старосне, инвалидске и породичне пензије,
ц) примања по прописима из бранилачко-инвалидске 

заштите (породична и лична инвалиднина, егзистенцијална 
накнада), 

д) примања по основу пољопривредне дјелатности, 
допунског рада и имовинских права и

е) новчана примања по основу незапослености остварена 
од ЈУ Службе за запошљавање.

(5) Имовински статус се доказује одговарајућим 
документима надлежних органа.

Члан 10. 
(Бодовање по основу оствареног успјеха) 

(1) По основу оствареног успјеха у претходној 
студијској години, кандидату припадају бодови, како 
слиједи:

a) просјек оцјена од 8,5 и више.........................50 бодова, 
б) просјек оцјена од 8,01 - 8,49.........................40 бодова, 
ц) просјек оцјена од 7,5 – 8,00..........................30 бодова,  
д) просјек оцјена од 7,01 – 7,49......................20 бодова и 
е) просјек оцјена од 6,0 – 7,00 .........................10 бодова.
(2) По основу оствареног успјеха за студенте прве 

године факултета, кандидату припадају бодови, како 
слиједи:

a) просјек оцјена од 4,5  и више........................30 бодова, 
б) просјек оцјена од 3,5 – 4,49 .......................20 бодова и
ц) просјек оцјена испод 3,5...............................10 бодова.

Члан 11. 
(Доношење одлуке и расписивање конкурса)

(1) Одлуку о расписивању јавног конкурса за остваривање 
права на бенефицију за упис у нову студијску/академску 
годину (у даљем тексту: конкурс) доноси Министарство.

(2) Текст јавног конкурса, образац пријаве и изјаве 
утврђује Министарство.   

(3) Конкурс обавезно садржи следеће податке о: 
a) називу органа који објављује конкурс, 
б) адреси органа којем се захтјеви подносе, 
ц) условима и критеријима, 
д) кандидатима који имају право бенефиције по конкурсу,
e) доказима које кандидати прилажу уз пријаву на 

конкурс,
ф) роковима за пријаву на конкурс и тачно назначеним 

роковима до када се  пријаве подносе,
г) правима и обавезама кандидата;
х) начину исплате средстава и
и) друге евентуално потребне податке.
(4) Конкурс се објављује на веб-страници Владе Кантона, 

од када и почиње рок за предају пријаве.  
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(5) Конкурс из става (4) овог члана може се информативно 
објавити на огласној табли Министарства и градској/
општинским службама за бранилачко-инвалидску заштиту (у 
даљем тексту: Служба), а може се доставити и кантоналним 
борачким савезима.

Члан 12. 
(Подношење пријаве)

(1) Пријава на конкурс, са потребном документацијом 
подноси се Министарству у року од 15 дана од дана наведеног 
у конкурсу. 

(2) Уз образац пријаве из члана 11. став (2) ове одлуке, 
кандидат је обавезан приложити сву документацију која је 
прописана у Анеxу  ове одлуке, који чини њен саставни дио. 

Члан 13.
(Именовање и састав Комисије) 

(1) Конкурсну процедуру проводи Комисија коју именује 
министар за борачка питања (у даљем тексту: министар), за 
сваку студијску/школску годину посебно.  

(2) Комисија има три члана.
(3) Чланови Комисије, на својој првој конститутивној 

сједници бирају предсједника Комисије.
(4) Комисија ради на сједницама и за свој рад одговара 

Министру.
(5) Чланови Комисије не могу бити лица, као ни чланови 

породичног домаћинства лица, која учествују у поступку за 
остваривање права по овој одлуци.

(6) Комисија је дужна размотрити пријаве у погледу 
благовремености и потпуности, утврдити број бодова по 
сваком од основа, укупан број бодова по критеријима и 
најкасније у року од 60 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс сачинити јединствене ранг листе кандидата 
ученика и студената и исте објавити на: веб-страници Владе 
Кантона, огласним таблама Министарства и Служби.

(7)  Ранг листа кандидата обавезно садржи:
a) презиме, име једног родитеља и име подносиоца 

захтјева,
б) број бодова по сваком од утврђених основа,  
ц) укупан број бодова по свим основима и 
д) поуку о правном лијеку са тачно назначеним роком до 

када се на исте могу изјављивати приговори. 
(8) Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија не 

узима у разматрање, а пријављени кандидати о истом се 
обавјештавају истицањем засебних листи кандидата из реда 
ученика и студената.

Члан 14. 
(Поступак по приговору и доношење коначне листе) 

(1) Незадовољни кандидат може поднијети приговор на 
листе из члана 13. ставови (6) и (8) у року од осам дана од дана 
назначеног на ранг листи.

(2) О приговорима на ранг листе кандидата одлучује 
министар, у року од 15 дана од дана истека рока за приговоре. 

(3) Коначне ранг листе кандидата ученика и студената 
утврђује министар.

Члан 15. 
(Уговор о остваривању права на бенефицију)

(1) На основу коначне ранг листе, министар са 
кандидатом закључује уговор којим се ближе уређују 
међусобна права и обавезе.

(2) Уговор из става (1) овог члана закључује се у року 
од 30 дана од дана истицања листи из члана 14. став (3) ове 
одлуке на веб-страници Владе Кантона.

(3)Кандидат који, у року из става (2) овог члана, 

не потпише уговор сматра се да је одустао од остварене 
бенефиције, изузев у случају уколико кандидат из 
оправданих разлога није у могућности потписати уговор о 
чему доставља доказ.

Члан 16.
(Приоритет код истог  броја бодова) 

Уколико на листи два или више кандидата имају исти 
укупан број бодова, изузев кандидата из члана 7. ове одлуке, 
предност по наведеном редосљеду има:

a) студент из породице РВИ са већим процентом 
инвалидитета,

б) студент из породице добитника већег ратног признања 
и одликовања и

ц) студент који је по основу члана 9. ове одлуке остварио 
већи број бодова.  

Члан 17.
(Исплата)

Исплата се врши једнократно на рачун корисника права 
на бенефицију отворен код банке, у складу са уговором. 

Члан 18.
(Ступање на снагу и објављивање одлуке)

Ова одлука ступа на снагу наредног дана након 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
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