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II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-426-2/17
Тузла, 26.07.2017. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, c.р.
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На основу члана 10. став (2), члана 30. став
(1) тачка а), члана 52. став (2) и члана 68. став (4)
Закона о државној служби у Тузланском кантону
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
12.06.2017. године, доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ
О ПОСЛОВИМА ОСНОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ,
ДОПУНСКИМ ПОСЛОВИМА ОСНОВНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВИМА ПОМОЋНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА
ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ У ТУЗЛАНСКОМ
КАНТОНУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДРЖАВНИ
СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЈЕШТЕНИЦИ,
УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ ТИХ ПОСЛОВА
И ОСТВАРИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПРАВА ИЗ
РАДНОГ ОДНОСА
Члан 1.
У Уредби о пословима основне дјелатности,
допунским пословима основне дјелатности и
пословима помоћне дјелатности из надлежности
органа државне службе у Тузланском кантону које
обављају државни службеници и намјештеници,
условима за вршење тих послова и остваривању
одређених права из радног односа, број: 02/1-0512767/17 од 23.05.2017. године, у члану 27. у ставу
(1) иза ријечи „државни службеници“ додаје се текст
„и послове лица која нису државни службеници,
утврђених у одредбама чланова 13. до 20.“
У ставу (2) иза ријечи „државне службе“ додаје се
текст „и послова лица која нису државни службеници“.

Petak, 04.08.2017. god.

ц) на радно мјесто руководиоца стручне службе
из члана 13. ове уредбе – најмање пет година радног
стажа,
д) на радно мјесто секретара органа државне
службе из члана 14. ове уредбе – најмање пет година
радног стажа,
e) на радно мјесто помоћника руководиоца
органа државне службе, главног инспектора и главног
интерног ревизора из чланова 15., 16. и 17. ове уредбе
– најмање пет година радног стажа,
ф) на
радно
мјесто
шефа
унутрашње
организационе јединице из члана 18. ове уредбе –
најмање четири године радног стажа.
У ставу (2) тачки б) алинеји 1) иза ријечи “стручног
савјетника” додаје се зарез и следећи текст: “интерног
ревизора и инспектора”.
Члан 3.
У члану 49. у ставу (1) текст “осим главног
инспектора и инспектора”, брише се.
Члан 4.
(Одступање са позиције или положаја)
(1) Државни службеник и намјештеник који се
налази на позицији, положају или врши дјелатност
неспојиву са позицијом државног службеника односно
намјештеника у складу са Законом о државној служби у
Тузланском кантону, дужан је у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове уредбе одступити са позиције
или положаја, односно престати обављати дјелатност
неспојиву са дужностима државног службеника
односно намјештеника.
(2) Руководилац органа државне службе ће против
лица која не поступе у складу са ставом (1) овог члана
покренути дисциплински поступак.
Члан 5.
(Ступање на снагу уредбе)
Ова уредба ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-05-15318/17
Тузла, 12.06.2017. године

Члан 2.
У члану 29. став (1) мијења се и гласи:
„(1) На радна мјеста државних службеника и лица
која нису државни службеници из чланова 13. до 20. ове
уредбе, могу бити постављена лица која имају завршену
одговарајућу високу стручну спрему, положен стручни
испит и радни стаж у струци, и то:
а) на радно мјесто руководиоца самосталне
управе и управне организације из члана 19. ове уредбе
– најмање пет година радног стажа,
б) на радно мјесто руководиоца управе и управне
организације која се налази у саставу органа државне
службе из члана 20. ове уредбе – најмање пет година
радног стажа,
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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 и 13/11), члана 8.
став 1. Закона о лијековима („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 109/12), на
приједлог министра здравства Тузланског кантона,
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
23.06.2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о измјени одлуке о Позитивној листи лијекова
Тузланског кантона

