
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

373 
 

На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ИНСПЕКЦИЈАМА У БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОМ КАНТОНУ 

ГОРАЖДЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о допуна-
ма Закона о инспекцијама у Босанско-
подрињском кантону Горажде, који је 
донијела Скупштина Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 24. редовној 
сједници, одржаној 31.05.2022. године. 
 
Број:02-02-55/22                     П Р Е М И Ј Е Р 
31.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е     
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23., став (1) тачка б) Устава 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 5/03 и 8/04) и члана 109. Пос-
ловника Скупштине Босанско-подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:3/18 и 6/19),  Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, на 24. редовној сједници, одржа-
ној 31.05.2022. године, д о н о с и:  
 
 

З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О 

ИНСПЕКЦИЈАМА У БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОМ КАНТОНУ 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
(Нови члан 124.а) 

 
 У Закону о инспекцијама у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 

 

Година XXV– Брoj 5 
  03. јун/липањ 2022. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  II квартал 2022.год. 
укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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ског кантона Горажде“, број:13/15) иза 
члана 124. додаје се нови члан 124.а, 
који гласи:  
 

„Члан 124.а 
(Управна мјера привремене забране 

рада код субјекта надзора 
у случајевима појаве опасности од 

природних и других несрећа, 
епидемија и пандемија) 

 
(1) Код појаве природних и других не-

срећа, епидемија и пандемија, ако 
се утврди да субјект надзора посту-
па у супротности са донесеним на-
редбодавним актима кризних шта-
бова, закључцима и одлукама Вла-
де Кантона и Владе Федерације Бо-
сне и Херцеговине, као и препору-
кама овлаштених стручних тијела 
ресорног министарства, које су на-
редбодавним актима учињене оба-
везујућим, поступајући инспектор 
ће, због хитности поступка, а у ци-
љу заштите здравља и живота љу-
ди, одмах изрећи управну мјеру Рј-
ешење о привременој забрани рада 
у трајању од 48 (четрдесет осам) са-
ти, у поновљеном случају у трајању 
од 8 (осам) дана, а у сваком наред-
ном поновљеном случају у трајању 
од 15 (петнаест) дана.  

(2) Управна мјера привремене забране 
рада се изриче одмах, путем запис-
ника, када постаје и извршна, а ин-
спектор ће донијети писано рјеше-
ње у року од 24 (двадесет четири) 
сата од записнички наложене мјере. 
Жалба на рјешење о привременој 
забрани рада не одлаже извршење 
рјешења, јер се ради о хитној мјери 
подузетој ради заштите живота и 
здравља људи, због пријетеће опас- 
ности од природних и других нес- 
рећа, епидемија и пандемија.  

03. јун/липањ 2022. 
 

 
(3) Инспектор ће извршити осигурање 

извршења наложене управне мјере, 
уз асистенцију полицијских служ-
беника Управе полиције Министа-
рства за унутрашње послове Босан-
ско-подрињског кантона Горажде.  

 

Члан 2. 
(Рок за доношење  

подзаконског прописа) 
 

Директор Кантоналне управе 
дужан је у року од 30 (тридесет) дана 
од дана ступања на снагу овог Закона 
донијети пропис о начину печаћења и 
начинима других облика затварања 
пословних просторија у којима је одре-
ђена забрана рада, који ће се усклади-
ти са одредбама овог Закона.  
 

Члан 3. 
(Ступање на снагу) 

 

 Овај Закон ступа на снагу наре-
дног дана од дана објављивања у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 

Број:01-02-284/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.05.2022.године          С К У П Ш Т И Н Е                                                                       
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:8/98, 10/00, 
5/03 и 8/04), д о н о с и м: 
 
 

У  К  А  З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА 
БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА 
ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА У 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

Проглашава се Закон о измјена-
ма и допунама Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица у Босанско-подрињском 
кантону Горажде, који је донијела Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 24. редовној сједници,  од-
ржаној 31. маја 2022. године. 
 

Број:02-02-56/22                     П Р Е М И Ј Е Р 
31.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е     
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На основу поглавља IV,  oдјељак 
А. члана 23. став (1) тачка б) Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04),  чланова 20.а, 27 и 
28.а Закона о правима бранилаца и 
чланова њихових породица („Службе-
не новине Федерације БиХ“, број:33/04, 
56/05 - Исправка, 70/07, 9/10, 90/17 и 
29/22) и чланова 3, 19. и 31. Закона о 
правима демобилисаних бранилаца и 
чланова њихових породица („Службе-
не новине Федерације БиХ“, број:54/19 
и 29/22), Скупштина Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 24. редо-
вној сједници, одржаној 31.05.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

З  А  К  О  Н 
О ИЗМЈЕНАМА  И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ 
ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И 

ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 
У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 

КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

У  Закону о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро- 
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дица у Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”  број: 
9/13, 11/14 и 15/19),  у члан 1. додаје се 
нови став (3), који гласи:  
 

„(3) Права утврђена овим Зако-
ном могу остварити дјеца шехида и 
погинулих бранилаца, рођена у браку 
или у ванбрачној заједници, и након 
престанка права на породичну инва-
лиднину под условом да имају преби-
валиште, односно боравиште на под-
ручју Кантона или да су остварили по-
вратак у Републику Српску  у општи-
нама наведеним у ставу (2) овог чла-
на.” 
 

Досадашњи став (3) постаје став 
(4). 
 

Члан 2. 
 

У члану 2. тачка 16. се мијења и 
гласи: 
  

„16. Чланови породице демоби-
лисаног браниоца, у смислу овог Зако-
на, су родитељи, брачни партнер и дј-
еца рођена у браку или ван брака, ус-
војеник или пасторак, који живе у заје-
дничком домаћинству са демобилиса-
ним браниоцем.” 
 

Члан 3. 
 

У члану 64. иза става (4) додаје 
се нови став (5) који гласи: 
 

„(5) Прописано увећање годиш-
њег одмора не може прелазити пропи-
сани максимум трајања годишњег од-
мора.” 
 

Члан 4. 
 

У члану 65. иза става (3) додаје  
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се нови став (4) који гласи: 
 

„(4) Субјекти из става (3) овог 
члана дужни су у року од 6 мјесеци од 
дана ступања на снагу овог Закона до-
нијети проведбени пропис којим се ре-
гулише предност при запошљавању, 
на начин да се лицима из чланова 1. и 
2. овог Закона осигура предност.” 
 

Досадашњи став (4) постаје став 
(5). 
 

Члан 5. 
 

У члану 252. став (1) ријеч „ро-
дитељи“ замјењује се ријечју „породи-
це“: 
 

Члан 6. 
 

Члан 252.а) се мијења и гласи: 
„252.а 

„(1) У случају постојања других 
околности које лица из чланова 1. и 2. 
овог  Закона доводе у отежавајући  по-
ложај, односно угрожавају нормалан 
начин живота с аспекта материјално-
социјалне ситуације, истима се може 
додијелити новчана помоћ у висини 
до једне половине просјечне нетто  пла-
те исплаћене у Федерацији БиХ у пре-
тходној години. 
 

(2) О оправданости додјеле јед-
нократне новчане помоћи за ове намје-
не одлучује комисија коју именује ми-
нистар за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде, а посту-
пак разматрања захтјева ће се уредити 
посебним правилником који ће дони-
јети министар уз сагласнот Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Члан 7. 
 

Чланови 252.б), 252.ц) и 252.д)  

03. јун/липањ 2022. 
 
 
се бришу. 
 

Члан 8. 
 

У члану 258. иза става (2) се до-
даје нови став (3) који гласи:  
  

„(3) Право на новчану егзистен-
цијалну накнаду може остварити суп-
руга умрлог демобилисаног браниоца 
уколико на дан подношења захтјева 
нема навршених 57 година живота, те 
уколико не остварује мјесечне приходе 
у износу већем од 50% минималне пе-
нзије исплаћене у Федерацији за мје-
сец децембар 2018.године и ако је ум-
рли био припадник Оружаних снага 
најмање 12 мјесеци.“ 
 

Члан 9. 
 

Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
 
Број:01-02-285/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.05.2022.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е            Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу поглавља IV. одјељак 
А, члана 23. став (1), тачка б), а у вези 
са чланом 17. тачка ц) Устава Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона  Горажде”,  број:8/98, 10/00, 5/03 
и 8/04), те на основу  члана 9. став (3) 
Закона о управљању отпадом („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине“, број: 33/03, 72/09 и 92/17) и 
члана 109. и 111. Пословника Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-по-
дрињског кантона Горажде на 24. ре-
довној сједници, одржаној 31.05.2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Плана управљања 

отпадом Босанско-подрињског 
кантона Горажде за период  

2022-2027. година 
 

Члан 1. 
 

Усваја се План управљања отпа-
дом Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за период 2022-2027.година. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде”. 
  
Број:01-19-287/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.05.2022.године         С К У П Ш Т И Н Е                                                                     
    Г о р а ж д е              Аида Сирбубало,с.р. 

............................... 
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Број 5 – страна 1068                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
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03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1069 
 
 

 



Број 5 – страна 1070                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1071 
 
 

 



Број 5 – страна 1072                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1073 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1074                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1075 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1076                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1077 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1078                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1079 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1080                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1081 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1082                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1083 
 
 

 
 
 
 



Број 5 – страна 1084                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1085 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1086                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1087 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1088                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1089 
  
 

 
 



Број 5 – страна 1090                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1091 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1092                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1093 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1094                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                   Број 5 – страна 1095 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1096                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1097 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1098                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1099 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1100                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1101 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1102                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1103 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1104                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1105 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1106                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1107 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1108                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1109 
 
 

 
 
 



Број 5 – страна 1110                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1111 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1112                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1113 
 
 

 
 



Број 5 – страна 1114                                                                                    03. јун/липањ 2022. 
 
 

 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1115 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А,  члана 23. став (1), тачка б), а у вези 
са чланом 17. тачка г) и 18. став (2) Ус-
тава Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, бр. 
8/98, 10/00, 5/03 и 8/04), члана 76. став 
(2), 77. став (2) и 81. став (1) Закона о ту-
ризму Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
9/20 и 3/22) и члана 109. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“ 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 24. 
редовној сједници, одржаној 31.05.2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

 
(1) Овом се Одлуком оснива Туристи-

чка организација Босанско-подри-
њског кантона Горажде.   

(2) Оснивач Туристичке организације 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде је Босанско-подрињски кан-
тон Горажде (у даљем тесту: Кан-
тон). 
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Члан 2. 
(Назив, правни статус и сједиште 

Туристичке организације) 
 
(1) Назив Туристичке организације 

гласи: „Туристичка организација 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“.  

(1) Скраћени назив Туристичке орга-
низације је ТОБПК Горажде. 

(2) Туристичка организација има сво-
јство правног лица и уписује се у 
судски регистар. 

(3) Рад Туристичке организације је ја-
ван, што се остварује на начин пр-
описан статутом  Туристичке орга-
низације. 

(4) Сједиште Туристичке организације 
је у Горажду, улица Синан-паше 
Сијерчића број 19. 

 
 
II - ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА  
       ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 3. 
(Оснивање Туристичке 

организације) 
 

Туристичка организација Боса-
нско-подрињског кантона Горажде се 
оснива ради стварања и промицања 
идентитета и угледа туризма Кантона, 
планирања и проведбе заједничке ст-
ратегије и концепције промоције тури-
зма, предлагања и изведбе промотив-
них активности у Кантону, Федераци-
ји БиХ, регији и иностранству од заје-
дничког интереса за све субјекте у ту-
ризму, те подизања нивоа квалитета 
цјелокупне туристичке понуде, а све у 
складу са одредбама Закона о туризму 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде“, број: 9/20 
и 3/22), (у даљем тексту: Закон). 
 

Члан 4. 
(Циљеви Туристичке организације) 

 
Циљеви оснивања Туристичке 

организације су:  
 

а) промоција туристичког производа  
    Кантона, 
б) подстицања и унапређења развоја  
    постојећег туристичког производа, 
ц) подстицања и унапређења развоја  
    новог туристичког производа, 
д) унапређења и развијања свијести о  

значају туризма, привредним, друш-
твеним, културним и мултиплика-
тивним ефектима туризма на цјело-
купни привредни систем и 

е) унапређење општих услова боравка  
туриста и пружања информација 
туристима. 

 
Члан 5. 

(Дјелокруг рада ТОБПК Горажде) 
 
(1) Дјелатност туристичке организац-

ије првенствено подразумијева ос-
тваривање јавног интереса у обла-
сти туризма. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, 
ТОБПК Горажде може да обавља 
сљедеће послове: 

 

а) обједињава свеукупну туристичку  
    понуду Кантона, 
б) устројава и проводи оперативно ис- 

траживање тржишта за потребе про-
моције туризма Кантона, 

ц) израђује програме рада и планове  
промоције туристичког производа, 
водећи рачуна о посебностима сва-
ког туристичког подручја, а у скла-
ду са Стратегијом развоја туризма,  
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Планом промоције туризма  и Прог-
рамом развоја туристичког производа, 

д) утврђује финасијски план за сваку  
     пословну годину, 
е) устројава, проводи и надзире све ра- 

дње промоције туристичког произ-
вода Кантона у складу са утврђеним 
смјерницама, годишњим програмом 
рада и финансијским планом, 

ф) анализира и оцјењује сврсисходно- 
ст и дјелотворност предузетих про-
мотивних радњи, те у складу са по-
стигнутим учинцима и налазима 
сталних тржишних испитивања и 
порука, предлаже и предузима од-
говарајуће мјере и радње, 

г) успоставља и уређује туристички  
информациони систем у складу са 
информационим системом Канто-
на, Федерацијом БиХ и европским 
стандардима, 

х) обавља општу и туристичку инфо- 
рмативну дјелатност, прикупља и 
сређује све врсте туристичких инфо-
рмација и ставља их на располагање 
јавности, 

и) сарађује с националним туристич- 
ким организацијама других земаља, 
специјализованим међународним 
регионалним туристичким органи-
зацијама, те предузима мјере укљу-
чивања у различите мултинациона-
лне и регионалне промотивне ту-
ристичке пројекте и програме, 

ј) усклађује интересе, пружа подршку  
и координира начине извршења св-
их планских и програмских задатака 
туристичких организација свих ни-
воа, 

к) предузима мјере и активности за ра- 
звој и промоцију туризма у туристи-
чки неразвијеним дијеловима Кан-
тона, 

л) обавља и друге послове којима се  
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осигурава успјешно дјеловање систе-
ма туристичких организија и прово-
ђење свих постављених планова, пр-
ограма и задатака, 

м) координира активности са осталим  
туристичким организацијама на по-
стављању туристичке сигнализације, 

н) користи приходе из члана 78. Зако- 
на, у складу са њиховом намјеном, 
програмом и финансијским планом 
усвојеним од оснивача, у складу са  
Законом, законом који регулише на-
плату боравишне таксе, као и у 
складу са другим прописима, 

о) подноси извјештај о раду и финан- 
сијски извјештај о пословању за пре-
тходну годину Влади Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Влада) и Скупштини Босан-
ско-подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Скупштина) путем 
Министарства за привреду Босанско 
-подрињског кантона Горажде (у да-
љем тексту: Министарство) најкас-
није са истеком крајњег рока за ус-
вајање финансијског извјештаја о по-
словању јавних установа утврђеним 
посебним прописима. 

(3) Финансијски извјештај обавезно са-
држи и податке о извршењу прог-
рама рада по појединачно утврђен-
им задацима, утрошена финансиј-
ска средства за њихову реализаци-
ју, податке о утрошеним средстви-
ма за рад туристичких организаци-
ја, посебно податке о стеченим при-
ходима, начин и сврху трошења 
средстава јавних прихода, те оства-
рење укупних прихода и укупни 
финансијски резултат пословања. 

(4) ТОБПК Горажде обавља и друге ак-
тивности којима се обезбјеђује усп-
јешно провођење промоције тури-
зма, као и остале активности од јав- 
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ног интереса у области туризма по 
налозима и упутама Министарства. 

(5) ТОБПК Горажде је обавезна да при-
ликом израде плана промоције ту-
ризма Кантона, а прије његовог уп-
ућивања Министарству, обави јав-
ну расправу са туристичким орга-
низацијама нижих нивоа власти у 
Кантона, уколико исте постоје. 

 
 
III - НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА  
         УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ 
         ОРГАНА 
 

Члан 6. 
(Унутрашња организација  

ТОБПК Горажде) 
 
(1) Органи ТОБПК Горажде су: 

 

1. Надзорни одбор Туристичкеор-
ганизације Кантона (удаљем те-
ксту: Надзорни одбор),  

2. Директор Туристичке органи-
зације Кантона (у даљем тексту: 
директор).   

 

(2) Чланове Надзорног одбора и дире-
ктора именује и разрјешава Влада  
на приједлог министра за привре-
ду (у даљем тексту: министар). 

(3) Органи ТОБПК Горажде именују 
се на период од четири године с 
могућношћу једног реизбора. 

(4) У случају престанка мандата члана 
органа прије истека времена на 
које је биран, нови члан се бира на 
вријеме до истека мандата на који 
је изабран претходник. 

(5) При именовању чланова надзорн-
ог одбора из става (1) овог члана, 
водиће се рачуна о равноправној 
заступљености оба спола. 

(6) Чланови органа одговорни су за за- 
конито и савјесно обављање својих  
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дужности. 
 

Члан 7. 
(Надзорни одбор ТОБПК Горажде) 

 
(1) Надзорни одбор има три члана и 

то предсједника и 2 (два) члана. 
(2) У Надзорни одбор обавезно се име-

нује један представник Министар-
ства, а остали чланови именују се 
из реда научних и стручних лица 
из области туризма. Предсједника 
и чланове Надзорног одбора ТОБ-
ПК Горажде именује и разрјешава 
Влада  на приједлог министра и то 
након проведене процедуре јавног 
огласа у складу са Законом о мини-
старским, владиним и другим име-
новањима Федерације БиХ. 

(3) Надзорни одбор: 
 

а) доноси статут ТОБПК Горажде, 
б) доноси пословник о свом раду, 
ц) доноси годишњи програм рада са  
     финансијским планом, 
д) усваја годишњи извјештај о посло- 
    вању и завршни рачун, 
е) доноси одлуку о оснивању инфор- 

мативних центара у Федерацији 
БиХ, регији и иностранству, 

ф) доноси правилник о раду, 
г) одлучује о кориштењу средстава у  
     складу са законом и статутом, 
х) обавља и друге послове утврђене за- 
     коном и статутом. 
(4) Акт из става (3) тачке а), доноси се 

уз предходну сагласност оснивача, 
док се остали акти из става (3) та-
чки ц), д) и е) овог члана доносе се 
уз сагласност Министарства. 

 
Члан 8. 

(Директор ТОБПК Горажде) 
 
(1) Директора ТОБПК Горажде име- 
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нује и разрјешава Влада на прије-
длог Министарства, након прове- 
дене процедуре јавног огласа у ск-
ладу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима 
Федерације БиХ. 

(2) Директор представља и заступа 
ТОБПК Горажде, организује и ру-
ководи радом ТОБПК Горажде, 
доноси правилник о организацији 
и систематизацији послова, пред-
лаже акте које доноси надзорни 
одбор, извршава одлуке Надзор-
ног одбора и предузима мјере за 
њихово провођење, стара се о за-
конитости рада, одговара за кори-
штење и располагање имовином и 
врши друге послове утврђене за-
коном и статутом. 

(3) Директор ТОБПК Горажде, поред 
општих услова утврђених Закон-
ом о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације 
БиХ, мора испуњавати и сљедеће: 

а) да посједује ВСС - VII степен стручне  
спреме или први, други или трећи 
циклус Болоњског система образова-
ња са најмање остварених 180 студи-
јских бодова, 

б) најмање 3 (три) године радног стажа  
     након стицања стручне ВСС из тач- 
     ке а). 
 

Члан 9. 
(Врсте туристичких организација) 

 
Туристичке организације на по-

дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде могу бити: 
 

а) Туристичка организација кантона; 
б) Туристичка организације града; 
ц) Туристичке организације општина; 
д) Међуопштинске туристичке орга- 
     низације. 
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Члан 10. 
(Координација активности 
туристичких организација) 

 
(1) Координацију активности ТОБПК 

Горажде и осталих организација у 
Кантону успостављених у складу 
са чланом 77. Закона  врши Мини-
старство. 

(2) Активности из става (1) овог члана 
обухватају израду програмских и 
планских докумената ТОБПК Гора-
жде и усклађивање програмских и 
планских докумената нижих нивоа 
власти, усаглашавање ставова о за-
једничким промотивним активнос-
тима свих туристичких организа-
ција у Кантону на домаћим и ино-
страним тржиштима и њиховом за-
једничком наступу на туристичким 
тржиштима. 

 
Члан 11. 

(Оснивање представништва, 
туристичко информативног  

центра и филијале) 
 

За подручје једног или више ту-
ристичких мјеста са подручја Босанско 
-подрињског кантона Горажде Надзо-
рни одбор ТОБПК Горажде може осно-
вати представништво, туристичко ин-
формативни центар или филијалу. 
 

Члан 12. 
(Опис дјелатности пословнице, 

туристичко информативног центра 
и филијале) 

 
(1) Пословница, туристичко информа-

тивни центар и филијала као посло-
вна јединица  може обављати сљед-
еће дјелатности ТОБПК Горажде: 

 

а) Пружање информација везаних за  
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смјештај, боравак туриста и садржај 
њиховог боравка, 

б) Његовање и развој традиционалног  
     гостопримства, 
ц) промоција, подршка и организација  

традиционалних манифестација, 
фолклорног, забавног, спортског и 
културног карактера, 

д) подршка и организовање акција ус- 
мјерених на очување животне сре-
дине, као и за заштиту и очување 
културног наслијеђа у туристичком 
мјесту, 

е) регистрација и праћење туристич- 
ког промета у туристичком мјесту 
на територији општине, 

ф) пријава домаћих и страних туриста, 
г) сарадња са локалном туристичком  

привредом и њој комплементарним 
дјелатностима, 

х) сарадња са другим субјектима у ту- 
ристичком мјесту, који на било који 
начин учествују у пружању турис-
тичких услуга, 

и) организовање конференција за шта- 
мпу у сарадњи са осталим органима 
ТОБПК Горажде, 

ј) пријем студијских група, иностраних 
и домаћих новинара и 
к) друге послове, у складу са Статутом  

локалне туристичке организације 
уколико је основана, ако не, онда, у 
складу са Статутом туристичке ор-
ганизације Кантона. 

 
(2) У одлуци о оснивању пословнице, 

туристичко информативног цент-
ра или филијале одређује се њихо-
ва дјелатност, правни статус, начин 
оснивања,  као и  предмет њиховог 
пословања, а што ће се детаљније 
прецизирати у одредбама статута 
ТОБПК Горажде. 
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IV - НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА  
         ПОСЛОВАЊА 
 

Члан 13. 
(Финансирање Туристичке 

организације) 
 
(1) Приходи Туристичке организације 

су: 
 

а) приходи из буџета оснивача (сре- 
    дства додијељена по основу посеб- 
    них програма), 
б) приходи остварени прерасподјелом  
    од боравишне таксе у складу са зако- 
    ном који уређује област боравишне  
    таксе, 
ц) чланарине, 
д) приходи од обављања дјелатности  
     из члана 77. став (5)  Закона, 
е) кредитна задужења уз претходну са- 
     гласност оснивача и то највише до  
     20% од укупног износа прихода  
     ТОБПК, 
ф) донације, 
г) приходи из других извора. 
 

(2) Поред извора прихода наведених у 
ставу (1) овог члана, пословање или 
поједине активности туристичке 
организације могу се финансирати 
и додатним средствима која осигу-
равају друге заинтересиране орга-
низације. 

(3) Начин обрачуна износа, наплате, 
уплате, достављања доказа о упла-
ти, обвезнике уплате чланарине и 
остала питања везана за чланарине 
одредиће Влада доношењем подза-
конског акта. 

 
 
V - АКТИ ТУРИСТИЧКЕ  
       ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
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Члан 14. 
(Акти Туристичке организације) 

 
Акти ТОБПК Горажде су статут 

и други општи акти којима се регули-
шу односи у Туристичкој организаци-
ји.  
 

Члан 15. 
(Статут Туристичке организације) 

 
(1) Права и обавезе Туристичке орга-

низације утврђују се законом и ста-
тутом Туристичке организације. 

 
Статутом  се утврђује: 
 

а) назив и сједиште Туристичке орга- 
низације Босанско-подрињског кан-
тона Горажде   

б) дјелокруг рада и унутрашња орга- 
     низација туристичке организације, 
ц) надлежност органа управљања и  
     других органа, 
д) начин одлучивања и гласања, 
е) заступање и представљање, 
ф) права, обавезе и одговорности за- 
      послених, 
г) начин организовања послова, 
х) имовина туристичке организације, 
и) начин и поступак измјена статута и  
     других општих аката, 
ј) начин остваривања јавности рада, 
к) однос према оснивачу и друга пита- 

ња од значаја за пословање туристи-
чке организације. 

 

(2) Туристичка организација, односно 
Надзорни одбор доноси статут и 
одлуку о измјенама и допунама ста-
тута уз претходну сагласност Ску-
пштине.  

(3) На статут Туристичке организације 
и његове измјене и допуне саглас-
ност даје Скупштина.  
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(4) Статут Туристичке организације и 

његове измјене и допуне објављују 
се у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“.  

 
VI - ПРЕСТАНАК ПОСТОЈАЊА  
         ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 16. 
(Престанак постојања Туристичке 

организације) 
 
(1) ТОБПК Горажде престаје постојати 

на основу: 
 

а) Одлуке Надзорног одбора о преста- 
нку Туристичке организације уз са-
гласност оснивача; 

б) Одлуком оснивача о забрани дјело- 
     вања Туристичке организације. 
 

(2) Одлуку из става (1) тачке б) овог 
члана оснивач доноси из сљедећих 
разлога:  
 

а) ако Туристичка организација доно- 
си опште акте супротно Закону, овој 
Одлуци, статуту или другом пропи-
су или због повреда закона и других 
прописа,  

б) када се у Туристичкој организацији  
не проведу процедуре за избор и 
именовање надзорног одбора, у ск-
ладу са Законом, овом Одлуком, ста-
тутом или другим прописом.  

ц) када се ни у року од 60 дана од дана  
проведених процедура не консти-
туише Надзорни одбор Туристичке 
организације,  

д) ако не изврши мјере које је наложио  
     оснивач. 
 
 
VII  - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
            ОДРЕДБЕ  
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Члан 17. 

(Трошкови оснивања) 
 
(1) Трошкове оснивања Туристичке ор-

ганизације сноси оснивач.  
(2) Овлашћује се Влада – Министарст-

во за привреду да у име оснивача 
сноси трошкове оснивања Туристи-
чке организације, те да, на пријед-
лог министра, именује лице за зас-
тупање и представљање Туристич-
ке организације у поступку поду-
зимања радњи оснивања  и уписа у 
судски регистар. 

 
Члан 18. 

(Примјена Закона) 
 
(1) На питања која нису регулисана 

одредбама ове Одлуке сходно се 
примјењују одредбе Закона о тури-
зму Босаснко-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 09/20 и 3/22), те други за-
конски и подзаконски прописи ко-
ји регулишу ову област. 

(2) Функције наведене у органима Ту-
ристичке организације односе се 
на оба спола.  

 
Члан 19. 

(Ступање на снагу) 
 

Ова Одлука ступа на снагу на-
редног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“.  
 
Број:01-18-288/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.05.2022.године         С К У П Ш Т И Н Е                                                                        
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу члана 109. Пословни-
ка Скупштине Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 3/18 и 6/19), Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 24. редовној сједници, одржаној 31. 
маја  2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Пројекат 

изградње стамбено-пословног 
објекта „Ламела Л” у Горажду 

 
Члан 1. 

 
 
  Овом Одлуком Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
даје сагласност на Пројекат изградње 
стамбено-пословног објекта „Ламела 
Л“ у Горажду. 
 

Члан 2. 
 
 
            Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде”. 
 
Број:01-19-289-1/22     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.05.2022.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 

....................... 
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На основу чланова 109. и 111. 
Пословника Скупштине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 24. редовној сједници, од-
ржаној 31.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА  

ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност на измјене и 

допуне Финансијског плана Завода здра-
вственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину.  
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 
Број:01-11-290/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.05.2022.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
 

382 
 

На основу члана 19. Статута За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, члано-
ва 82. и 103. Закона о здравственом оси-
гурању („Службене новине Федераци- 
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је БиХ”, број: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 
и 36/18 ), чланова 6. и 37. Закона о  бу-
џетима у Федерацији БиХ („Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 102/13, 
9/14, 13/1, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 
05/18, 11/19, 99/19 и 25/22 ), Управни 
одбор Кантоналног завода здравстве-
ног осигурања Горажде, на својој 1. 
(првој) ванредној сједници, одржаној 
25.05.2022. године, д о н и о  ј е: 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ЗАВОДА ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 
 

Измјенама и допунама Финан-
сијског плана Завода здравственог оси-
гурања Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину утврђује се 
укупан обим прихода и расхода и из-
датака и то: 
 
ПРИХОДИ                     21.001.428,52 КМ 
РАСХОДИ И  
ИЗДАЦИ                       21.001.428,52 КМ 
РАЗЛИКА                                          0 КМ 
 

Члан 2. 
 

Приходи и расходи и издаци 
утврђују се у билансу прихода и рас-
хода за 2022. годину како слиједи: 
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II – РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                     ТАБЕЛА 2. 
 

Redni K-to OPIS
Plan Izvršenje Index % Struktura %

2022 I – III 2022 5/4 6/4 4 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Troškovi stručne službe ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 ) 722.110,00 152.279,68 741.032,30 21 103 3,69 3,53

1 611100 Bruto plaće i naknada plaća 507.500,00 109.406,55 507.500,00 22 100 2,59 2,42
1.1. 611110 Plaće i naknada plaće po umanjenju doprinosa 350.000,00 74.615,30 350.000,00 21 100 1,79 1,67

1.1.1. 611111 Plaće po umanjenu doprinosa iz redovnog rada 350.000,00 74.615,30 350.000,00 21 100 1,79 1,67
1.2. 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 157.500,00 34.791,25 157.500,00 22 100 0,81 0,75

1.2.1. 611131 Doprinosi za mirovinsko i inval.osiguranje 86.000,00 19.079,08 86.000,00 22 100 0,44 0,41
1.2.2. 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 63.500,00 14.028,64 63.500,00 22 100 0,32 0,30
1.2.3. 611133 Doprinosi za zapošljavanje 8.000,00 1.683,53 8.000,00 21 100 0,04 0,04

2 611200 Naknade troškova zaposlenih 78.100,00 17.744,30 68.552,30 23 88 0,40 0,33
2.1. 611210 Naknade za prevoz i troškove smještaja 3.000,00 592,00 3.000,00 20 100 0,02 0,01

2.1.1. 611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 3.000,00 592,00 3.000,00 20 100 0,02 0,01
2.2. 611220 Naknade iz radnog odnosa 75.100,00 17.152,30 65.552,30 23 87 0,38 0,31

2.2.1. 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 45.000,00 8.700,00 45.000,00 19 100 0,23 0,21
2.2.2. 611224 Regres za godišnji odmor 9.100,00 ,00 9.100,00 0 100 0,05 0,04
2.2.3. 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 18.000,00 8.452,30 8.452,30 47 47 0,09 0,04
2.2.4. 611227 Pomoć u slućaju smrt i 3.000,00 ,00 3.000,00 0 100 0,02 0,01

2.3. 611230 Posebne naknade ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00
2.3.1. 611231 Nagrade za rezultate rada ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00

3 612100 Doprinosi poslodavca 55.400,00 11.784,03 55.400,00 21 100 0,28 0,26
3.1. 612110 Doprinos na teret poslodavca 55.400,00 11.784,03 55.400,00 21 100 0,28 0,26

3.1.1. 612111 Doprinosi za PIO-MIO 31.200,00 6.733,76 31.200,00 22 100 0,16 0,15
3.1.2. 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 21.200,00 4.489,10 21.200,00 21 100 0,11 0,10
3.1.3. 612113 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 561,17 3.000,00 19 100 0,02 0,01

4 613100 Putni troškovi 3.700,00 366,68 7.700,00 10 208 0,02 0,04
4.1. 613110 Putni troškovi u zemlji 3.700,00 366,68 7.700,00 10 208 0,02 0,04

4.1.1. 613111 Troškovi prijevoza u zemlji javnim sredstvima 200,00 ,00 200,00 0 100 0,00 0,00
4.1.2. 613112 Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00
4.1.3. 613113 Putovanje, osobna vozila u zemlji 1.500,00 157,60 3.000,00 11 200 0,01 0,01
4.1.4. 613114 Troškovi smještaja 1.000,00 159,08 2.000,00 16 200 0,01 0,01
4.1.5. 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 1.000,00 50,00 2.500,00 5 250 0,01 0,01

5 613200 Izdaci za energiju 8.500,00 548,67 10.500,00 6 124 0,04 0,05
5.1. 613210 Izdaci za energiju 8.500,00 548,67 10.500,00 6 124 0,04 0,05

5.1.1. 613211 Izdaci za električnu energiju 2.500,00 548,67 3.500,00 22 140 0,01 0,02
5.1.2. 613213 Lož ulje 6.000,00 ,00 7.000,00 0 117 0,03 0,03

6 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.000,00 3.089,03 20.100,00 22 144 0,07 0,10
6.1. 613310 Izdaci za komunikaciju 13.400,00 2.979,77 19.100,00 22 143 0,07 0,09

6.1.1. 613311 Izdaci za telefon i telefaks 1.000,00 224,35 1.500,00 22 150 0,01 0,01
6.1.2. 613312 Izdaci za internet 3.800,00 909,45 4.000,00 24 105 0,02 0,02
6.1.3. 613313 Izdaci za mobilni telefon 2.600,00 497,47 2.600,00 19 100 0,01 0,01
6.1.4. 613314 Poštanske usluge 6.000,00 1.348,50 11.000,00 22 183 0,03 0,05

6.2. 613320 Izdaci za komunalne usluge 600,00 109,26 1.000,00 18 167 0,00 0,00
6.2.1. 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 600,00 109,26 1.000,00 18 167 0,00 0,00

7 613400 Nabava materijala i sitnog inventara 6.200,00 1.037,66 8.500,00 17 137 0,03 0,04
7.1. 613410 Administrat ivni materijal i sitni inventar 4.300,00 825,81 6.000,00 19 140 0,02 0,03

7.1.1. 613411 Izdaci za obrasce i papir 1.900,00 422,78 2.500,00 22 132 0,01 0,01
7.1.2. 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 1.000,00 24,92 1.500,00 2 150 0,01 0,01
7.1.3. 613416 Sitan inventar 800,00 186,63 1.000,00 23 125 0,00 0,00
7.1.4. 613417 Kancelarijski materijal 600,00 191,48 1.000,00 32 167 0,00 0,00

7.2. 613420 Medicinski i laboratorijski materijal 1.000,00 ,00 1.000,00 0 100 0,01 0,00
7.2.1. 613422 Medicinski i stomatološki materijal 1.000,00 0,00 1.000,00 0 100 0,01 0,00

7.3. 613480 Ostali materijali posebne namjene 900,00 211,85 1.500,00 24 167 0,00 0,01
7.3.1. 613484 Materijal za čiščenje 900,00 211,85 1.500,00 24 167 0,00 0,01

8. 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.000,00 1.101,00 11.000,00 10 100 0,06 0,05
8.1. 613710 Materijal za popravke i održavanje 4.000,00 ,00 4.000,00 0 100 0,02 0,02

8.1.1. 613712 Materijal za popravku i održavanje opreme 4.000,00 ,00 4.000,00 0 100 0,02 0,02
8.2. 613720 Usluge popravaka i održavanja 7.000,00 1.101,00 7.000,00 16 100 0,04 0,03

8.2.1. 613721 Usluge popravaka i održavanje zgrada 2.500,00 ,00 2.500,00 0 100 0,01 0,01
8.2.2. 613722 Usluge popravaka i održavanja opreme 4.500,00 1.101,00 4.500,00 24 100 0,02 0,02

Izmjene i dopune 
2022
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Redni K-to OPIS Plan Izvršenje Index % Struktura %
2022 I – III 2022 5/4 6/4 4 6

9. 613800 Izdaci osiguranja,bankovnih usluga u usl.pl.prometa 4.210,00 1.237,70 6.100,00 29 145 0,02 0,03

9.1. 613810 Izdaci osiguranja 2.100,00 317,08 2.100,00 15 100 0,01 0,01
9.1.1. 613811 Osiguranje imovine 1.000,00 157,08 1.000,00 16 100 0,01 0,00
9.1.2. 613814 Osiguranje zaposlenih-kolekt ivno 1.100,00 160,00 1.100,00 15 100 0,01 0,01

9.2. 613820 Usluge bankarskog i platnog prometa 2.110,00 920,62 4.000,00 44 190 0,01 0,02
9.2.1. 613821 Izdaci bankovnih usluga 2.110,00 920,62 4.000,00 44 190 0,01 0,02

10 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.500,00 5.964,06 45.680,00 18 136 0,17 0,22
10.1. 613910 Izdaci za informiranje 9.500,00 2.153,27 18.000,00 23 189 0,05 0,09

10.1.1. 613912 Usluge štampanja 4.000,00 187,20 4.000,00 5 100 0,02 0,02
10.1.2. 613913 Usluge javnog informisanja i odnosa s javnoscu 500,00 ,00 500,00 0 100 0,00 0,00
10.1.3. 613914 Usluge reprezentacije 3.500,00 1.808,07 12.000,00 52 343 0,02 0,06
10.1.4. 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 1.000,00 98,00 1.000,00 10 100 0,01 0,00
10.1.5. 613919 Ostali izdaci za informisanje 500,00 60,00 500,00 0 0 0,00 0,00

10.2. 613920 Usluge za stručno obrazovanje 1.000,00 240,00 1.500,00 24 150 0,01 0,01
10.2.1. 613922 Usluge stručnog obrazovanja 1.000,00 240,00 1.500,00 24 150 0,01 0,01

10.3. 613930 Stručne usluge 19.500,00 2.763,44 21.880,00 14 112 0,10 0,10
10.3.1. 613931 Izdaci računovodstvenih revizorskih kuća 1.000,00 470,00 1.880,00 47 188 0,01 0,01
10.3.2. 613934 Izdaci za hardverske i sof tverske usluge 15.000,00 1.731,84 15.000,00 12 100 0,08 0,07
10.3.3. 613938 Troškovi advokata u predmet ima obav. Odbrane 3.500,00 561,60 5.000,00 16 143 0,02 0,02

10.4. 613970 Izdaci po osnovu drugih samosta. Djelatnost i 3.000,00 772,25 3.500,00 26 117 0,02 0,02
10.4.1. 613979 Posebna naknada za podst icaj rehab. I zapošlj. 3.000,00 772,25 3.500,00 26 117 0,02 0,02

10.5. 613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 500,00 35,10 800,00 7 160 0,00 0,00
10.5.1. 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 500,00 35,10 800,00 7 160 0,00 0,00

B Ukupni rashodi zdravstvene zašt ite ( 11.1. ) 16.977.520,72 4.436.208,32 18.086.459,88 26 107 86,80 86,12

11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.977.520,72 4.436.208,32 18.086.459,88 26 107 86,80 86,12
11.1. 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 16.977.520,72 4.436.208,32 18.086.459,88 26 107 86,80 86,12

11.1.1. 613941 Primarna opća zdravstvena zašt ita 4.524.364,36 1.138.782,41 4.617.089,92 25 102 23,13 21,98
11.1.2. 613941 J.U. Doma zdravlja Goražde 1.838.376,00 459.594,00 1.838.376,00 25 100 9,40 8,75
11.1.3. 613941 Likvidnost i i uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Goražde 70.000,00 17.502,00 70.000,00 25 100 0,36 0,33

11.1.4. 613941 Sredstva za unapređenje pru.zdr.usluga D.Z. Goražde ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00

11.1.5. 613941 Bruto plaće po kolekt ivnom ugovoru D.Z.Goražde 1.537.224,00 384.306,00 1.537.224,00 25 100 7,86 7,32

11.1.6. 613941 Laboratorijske pretrage J.U. Dom zdravlja Goražde 80.000,00 27.691,37 160.000,00 35 200 0,41 0,76
11.1.7. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdar. Goražde 39.274,44 9.816,60 40.000,00 25 102 0,20 0,19
11.1.8. 613941 J.U. Dom zdravlja Ust ikolina 220.400,00 55.101,00 220.400,00 25 100 1,13 1,05
11.1.9. 613941 Likvidnost i i uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Ust ikol. 89.700,00 22.425,00 89.700,00 25 100 0,46 0,43

11.1.10. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdar. Ust ikolina 14.000,00 3.498,96 20.000,00 25 143 0,07 0,10
11.1.11. 613941 Sredstva za unapređenje pru.zdr.usluga D.Z. Ust ikol. ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00
11.1.12. 613941 Bruto plaće po kolekt ivnom ugovoru D.Z.Ust ikolina 231.085,92 57.771,48 231.085,92 25 100 1,18 1,10
11.1.13. 613941 J.U. Dom zdravlja Prača 206.000,00 51.501,00 206.000,00 25 100 1,05 0,98
11.1.14. 613941 Likvidnost i i uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Prača 32.300,00 8.076,00 32.300,00 25 100 0,17 0,15
11.1.15. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdar. Prača 14.000,00 3.498,00 20.000,00 25 143 0,07 0,10
11.1.16. 613941 Sredstva za unapređenje pru.zdr.usluga D.Z. Prača ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00
11.1.17. 613941 Bruto plaće po kolekt ivnom ugovoru D.Z.Prača 152.004,00 38.001,00 152.004,00 25 100 0,78 0,72
11.1.18. 613943 Konzultat ivo-speci. zdr.zašt ita vanbolničkog nivoa 320.000,00 79.736,39 405.000,00 25 127 1,64 1,93
11.1.19. 613944 Farmaceutske usluge 3.611.918,00 1.034.663,90 4.160.319,60 29 115 18,47 19,81
11.1.20. 613944 Lijekovi-esencijalna lista 3.298.976,00 956.844,40 3.827.377,60 29 116 16,87 18,22
11.1.21. 613944 Naknada za plaćanje t imova 312.942,00 77.819,50 332.942,00 25 106 1,60 1,59
11.1.22. 613945 Bolnička zdravstvena zašt ita sekundarnog nivoa 5.912.534,00 1.453.896,52 5.987.534,00 25 101 30,23 28,51
11.1.23. 613945 J.Z.U.  Kantonalna bolnica Goražde 2.884.334,00 721.086,00 2.884.334,00 25 100 14,75 13,73
11.1.24. 613945 Sredstva za unapr. pru.zdr.usluga Kant. Bolnice ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00
11.1.25. 613945 Bruto plaće po kolekt ivnom ugovoru Kantonalna bol. 2.473.200,00 599.580,00 2.473.200,00 24 100 12,64 11,78
11.1.26. 613945 Angažovanje ljekara Kantonalna bolnica 105.000,00 26.246,52 125.000,00 25 119 0,54 0,60
11.1.27. 613945 Operat ivni zahvat i (katarakta, prostata, op.kuka i dr.) 35.000,00 3.573,00 35.000,00 10 100 0,18 0,17
11.1.28. 613945 Laboratorijske pretrage J.Z.U. Kantonalna bolnica 15.000,00 3.450,00 15.000,00 23 100 0,08 0,07
11.1.29. 613945 Dijagnost ičke pretrage J.Z.U. Kantonalna bolnica 20.000,00 4.960,00 55.000,00 25 275 0,10 0,26
11.1.30. 613945 Troškovi f inan. Bolničke liste lijekova 300.000,00 75.000,00 300.000,00 25 100 1,53 1,43
11.1.31. 613945 Troškovi f inan.snadbijevanja krvi i krvnih derivata 80.000,00 20.001,00 100.000,00 25 125 0,41 0,48
11.1.32. 613946 Bolnička zdravstvena zašt ita tercijalnog nivoa 1.877.306,76 533.522,29 2.134.089,16 28 114 9,60 10,16
11.1.33. 613947 J.U. Zavod za javno zdravstvo -  HES 35.000,00 8.750,01 35.000,00 25 100 0,18 0,17
11.1.34. 613947 Sredstva za unap. pru.zdr.usluga Zavod za javno zdr. ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00
11.1.35. 613947 Bruto plaće po kolekt ivnom ugovoru Zavod za javn. 116.397,60 29.099,40 116.397,60 25 100 0,60 0,55

11.1.36. 613947 30.000,00 7.500,00 30.000,00 25 100 0,15 0,14

11.1.37. 613949 Ortopedska i druga medicinska pomagala 550.000,00 150.257,40 601.029,60 27 109 2,81 2,86

C Ostali rashodi ( 11.2+11.3+11.4+11.5+12.1+13.1 ) 1.584.500,00 330.866,47 1.698.100,00 21 107 8,10 8,09

11.2. 613960 Zatezne kamate i troškovi spora 1.000,00 ,00 10.000,00 0 1.000 0,01 0,05
11.2.1. 613962 Troškovi spora 1.000,00 ,00 10.000,00 0 1.000 0,01 0,05

Izmjene i dopune 
2022

J.U. Zavod za javno zdravstvo -  Sekundarni program 
zdravstvene zašt ite
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Redni K-to OPIS Plan Izvršenje Index % Struktura %
2022 I – III 2022 5/4 6/4 4 6

11.3.2. 613975 Izdaci za naknade Upravnog odbora KZZO Goražde 10.000,00 3.020,00 13.000,00 30 130 0,05 0,06

11.3.3. 613976 Izdaci za druge samostalne djelatnost i-Ugovor o djelu 5.000,00 900,00 5.000,00 18 100 0,03 0,02

11.4. 613980 Izdaci za poreze i dop.na dohodak iz druge samo. 23.000,00 5.174,04 24.600,00 22 107 0,12 0,12
11.4.1. 613983 Posebna naknada na dohodak za zašt itu od nesreća 2.300,00 453,88 2.300,00 20 100 0,01 0,01
11.4.2. 613984 Opca vodna naknada 2.300,00 453,88 2.300,00 20 100 0,01 0,01
11.4.3. 613986 Doprinosi za zdravstveno osig. I druge samosta. djel. 3.800,00 870,46 4.000,00 23 105 0,02 0,02

11.4.4. 613987 Doprinos za PIO na primitke od dr, samostalne djela. 5.600,00 1.305,87 6.000,00 23 107 0,03 0,03

11.4.5. 613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnost i 9.000,00 2.089,95 10.000,00 23 111 0,05 0,05
11.5. 613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 50.000,00 ,00 ,00 0 0 0,26 0,00

11.5.1. 613998 Paušalni i stvarni troškovi po konvencijama 50.000,00 ,00 ,00 0 0 0,26 0,00
12 614100 Tekući transferi dr.nivoima vlast i i fondovima 500.000,00 79.494,00 470.000,00 16 94 2,56 2,24

12.1. 614170 Tekući transferi dr.nivoima vlast i 500.000,00 79.494,00 470.000,00 16 94 2,56 2,24

12.1.1. 614175 500.000,00 79.494,00 470.000,00 16 94 2,56 2,24

13 614200 Tekući transferi pojedincima 930.000,00 227.188,43 1.110.000,00 24 119 4,75 5,29

13.1. 614250 Tranferi pojedincima na području zdra. Osiguranja 930.000,00 227.188,43 1.110.000,00 24 119 4,75 5,29

13.1.1. 614251 Naknada plače zbog privremene spr.za rad 550.000,00 136.653,78 590.000,00 25 107 2,81 2,81
13.1.2. 614251 Doprinosi PIO na bolovanje 200.000,00 45.551,29 220.000,00 23 110 1,02 1,05
13.1.3. 614259 Ostali transferi pojedincima na području Z.O.-Odluke 180.000,00 44.983,36 300.000,00 25 167 0,92 1,43

A+B+C UKUPNO RASHODI 19.284.130,72 4.919.354,47 20.525.592,18 26 106 98,59 97,73

14 821300 Nabavka opreme 5.000,00 1.460,00 6.274,44 0 0 0,03 0,03
14.1. 821310 Kancelarijska oprema 5.000,00 1.460,00 6.274,44 0 0 0,03 0,03

14.1.1. 821311 Namještaj 1.000,00 ,00 2.000,00 0 200 0,01 0,01
14.1.2. 821312 Komjuterska oprema 1.000,00 ,00 1.274,44 0 127 0,01 0,01
14.1.3. 821319 Ostale kancelarijske mašine 3.000,00 1.460,00 3.000,00 49 100 0,02 0,01

15 821500 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 260.000,00 ,00 270.000,00 0 0 1,33 1,29
15.1. 821590 Ostala stalna sredstva u obliku prava 260.000,00 ,00 270.000,00 0 0 1,33 1,29

15.1.1. 821594 Ostala stalna sredstva u obliku prava 260.000,00 ,00 270.000,00 0 104 1,33 1,29
16 821600 Rekonstrukcija i invest icijsko održavanje ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00

16.1. 821610 Rekonstrukcija ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00
16.1.1. 821614 Rekonstrukcija zgrada ,00 ,00 ,00 0 0 0,00 0,00

D UKUPNO IZDACI ( 14+15+16 ) 265.000,00 1.460,00 276.274,44 1 104 1,35 1,32

17 5 Zakonska rezerva ,00 ,00 184.561,90 0 0 0,00 0,88
18 600000 Tekuća rezerva 10.000,00 ,00 15.000,00 0 150 0,05 0,07

E UKUPNO SREDSTVA REZERVE 10.000,00 ,00 199.561,90 0 1.996 0,05 0,95

Izmjene i dopune 
2022

Ostali transferi za zdravstvo-dijagnost ičke pretrage ostalih 
zdravstvenih ustanova

 
Број:08-04-3394-2/22                                                                                                      Предсједник 
25.05.2022.године                                                                                                       Управног одбора 
     Г о р а ж д е                                                                                                          Енвер Ратковић,с.р. 
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На основу чланова 109. и 111. 
Пословника Скупштине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 24. редовној сједници, од-
ржаној 31.05.2022. године, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА  

ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2022. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
усвајању Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2022. го-
дину.  
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 
Број:01-11-290-1/22     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.05.2022.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу члана 19. Статута За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, члана 
103. став 1. алинеја 4. Закона о здрав-
стве-ном осигурању („Службене нови-
не Федерације БиХ”, број: 30/97, 7/02, 
70/08, 48/11 и 36/18) и чланова 6, 27. и 
37. Закона о буџетима у Федерацији 
БиХ (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 102/13, 9/14, 13/1, 8/15, 
91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 
и 25/22), Управни одбор Кантоналног 
завода здравственог осигурања Гора-
жде, на 1. (првој)  ванредној сјед-ници, 
одржаној 25.05.2022. године, донио је: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Измјена и допуна 
Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2022.годину 
 
 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
Члан 1. 

 
Усвајају се Измјене и допуне Фи-

нансијског  плана  Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022.годину  у износу: 
 
ПРИХОДИ                     21.001.428,52 КМ 
РАСХОДИ И  
ИЗДАЦИ                       21.001.428,52 КМ 
РАЗЛИКА                                          0 КМ 
 

Члан 2. 
 

Усвојени приједлог Измјена и 
допуна Финансијског плана из члана 
1. ове Одлуке доставља се, у складу са 
чланом 27. став 5. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ (“Службене новине 
Федерације БиХ”, број: 102/13, 9/14, 
13/1, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 
11/19, 99/19 и 25/22), Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се директор Кантоналног заво-
да здравственог осигурања Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а примјењиваће се од 
дана давања сагласности Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на Измјене и допуне Финансијског 
плана Завода здравственог осигурања 
за 2022. годину. 
 
Број:08-04-3394-1/22           Предсједник 
25.05.2022.године           Управног одбора 
    Г о р а ж д е               Енвер Ратковић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 129. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.04.2022.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
фактуре број: 64/22 од 17.03.2022. 

године испостављене по окончаној  
ситуацији за изведене радове на 
редовном (зимском) одржавању 

регионалне цесте Р 448 Поткозара-
Горажде-Хреновица и  Р 448а 

Осаница-Иловача-Прача  
за 2021/2022. годину 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министарст-

ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање фактуре број: 
64/22 од 17.03.2022.године по оконча-
ној ситуацији, на износ од 140.000,00 
КМ, испостављене од стране привред-
ног друштва „Окац“ д.о.о. Горажде по 
Уговору број: 03-11-1874-1/21 од 02.11. 
2021. године за изведене радове на ре-
довном (зимском) одржавању региона-
лне цесте Р 448 Поткозара-Горажде-
Хреновица и Р 448а Осаница-Иловача-
Прача за 2021/2022. годину. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за  
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финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
613700 - Издаци за текуће одржавање 
(цеста и мостова), издвојених на под-
рачуну Дирекције за цесте. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-652/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15, 06/20), Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 129. редовној 
сједници, одржаној дана 21.04.2022 го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за попуну 

упражњеног радног мјеста 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министру за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде да изврши 
попуну упражњеног радног мјеста 
државног службеника у Кантоналној 
дирекцији за цесте, на мјесто стручни  
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сарадник за економске послове – 1 (је-
дан) извршилац, на неодређено ври-
јеме, а све у складу са Законом о држа-
вној служби Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства за плату наведеног уп-
ражњеног радног мјеста обезбијеђена 
су у Буџету Дирекције за цесте Мини-
старства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–30-697/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 4. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим име-
новањима Федерације Босне и Херце-
говине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“ број:12/03, 34/03, 
65/13), члана 23. Закона о Влади Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/15), а у 
вези са чланом 22. ставови (2) и (5) За-
кона о државној служби Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“ број: 3/18,6/20), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 129. редовној сједници, одржаној 
дана 21.04.2022.године, д о н о с и: 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
О Д Л У К У 

о  именовању директора Кантоналне 
управе за шумарство у Министарству 

за привреду Босаснко-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком за директора Ка-

нтоналне управе за шумарство у Ми-
нистарству за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде именује се 
Прело Сувад, дипломирани инжињер 
шумарства из Горажда, и то на период 
до коначног именовања, а најдуже до 3 
(три)  мјесеца. 
  

Члан 2. 
 
 Именованом права и обавезе по 
овој Одлуци почињу тећи од 25.04. 
2022. године. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-30-655/22                   П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), чланова 57. и 58. Закона о вода-
ма Босанско-подрињског кантона Гора-
жде („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број:6/10)  
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и чланова 46. и 51. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022.годину („Службене  но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 12/21), на приједлог Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 129. редовној сједници, одржаној да-
на 21.04.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о доношењу  Програма утрошка 

средстава Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде са економског кода  615 100 
Капитални трансфери другим 

нивоима власти (водне накнаде)  
за 2022. годину „План и програм  

утрошка средстава у сектору 
водопривреде за 2022. годину“ 

 
Члан 1. 

  
         Овом се Одлуком доноси Прог-
рам утрошка средстава Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са економског кода  615 
100 Капитални трансфери другим ни-
воима власти (водне накнаде) за 2022. 
годину - „План и програм утрошка 
средстава у сектору водопривреде за 
2022. годину“, утврђених у Буџету Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2022. го-
дину, у укупном износу од 890.041,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм  из  члана 1. ове  Одлу-
ке саставни  је  дио Одлуке. 
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Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују  се  Министарство  за  привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског  кантона  Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 
          Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског  кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-695/22                  П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  

............................. 
 

388a) 
 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
 
Назив програма:           План и програм  
                   утрошка средстава у сектору  
                   водопривреде за 2022.годину 
 
Буџетски корисник:   Министарство за  
             привреду Босанско-подрињског  
             кантона Горажде  
 
Буџетски раздјел:     17 
 
Буџетска позиција:                          17-171 
 
Економски код:                      615 100  
       
Назив аналитичког кода:  Капитални 
трансфери другим нивоима власти -                                                                                                                                                                                                
(водне накнаде)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Период реализације програма:     
    Од дана доношења до 31.12.2022.год.  
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Укупна вриједност програма:    
                                   890.041,00 КМ 
 
Одговорно лице:     Харис Салковић 
 
Позиција одговорног лица:   Министар 
 
Контакт лице за Програм: 
                  Меџида Рашчић 
 
Контакт-телефон:       +387 38 228 256  
 
Контакт е-маил:     privreda@bpk.gov.ba 
  
Интернет:              www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 
            У складу са члановима 57. и 58. 
Закона о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде  („ Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 6/10), а у вези са чланом 178. 
став 2. Закона о водама („Службене но-
вине ФБиХ“, број: 70/06) и члановима 
46. и 51. Закона о извршењу Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:12/21), на приједлог Министарст-
ва за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 
615 100 - Капитални трансфери 
другим нивоима власти (водне 

накнаде) за 2022. годину „План и 
програм утрошка средстава у сектору 

водопривреде за 2022. годину“ 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 

 
         „Програм утрошка средстава  

03. јун/липањ 2022. 
 
 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде са еко-
номског кода 615 100 – Капитални тра-
нсфери другим нивоима власти (водне 
накнаде) за 2022. годину“ – „План и 
програм утрошка средстава у сектору 
водопривреде за 2022.годину“ (у даљ-
ем тексту:  Програм). 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА                                                              
 
2.1. Сврха Програма 
 
         Сврха овог Програма је да оси-
гура намјенски, плански и транспаре-
нтан утрошак средстава одобрених у 
Буџету Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 615 100 – Капитал-
ни трансфери другим нивоима власти 
(водне накнаде), у складу са чланом 57. 
Закона о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 6/10) и члановима 46. и 51. 
Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
12/21), у циљу унапређења водопри-
вредне инфраструктуре на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.                                                                 
 
2.2. Опис Плана и програма  
 
         План и програм утрошка сред-
става у сектору водопривреде за 2022. 
годину дефинише његове битне еле-
менте и то опште и посебне циљеве, 
критерије за расподјелу средстава, пот-
ребна средства, кориснике средстава, 
намјену утрошка средстава, процјену 
резултата који ће се остварити те про- 

mailto:privreda@bpk.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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цјену непредвиђених расхода и изда-
така. 
 
         Послови који су према одредба-
ма Закона о водама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и федералног 
Закона о водама стављени у надлежно-
ст кантона и општина финансирају се 
из сљедећих извора: 
 

- дијела средстава прикупљених 
по основу водних накнада и за-
купа јавног водног добра на по-
вршинским водама I категорије, 
која по члану 177. став 1. феде-
ралног Закона припадају Кан-
тону, 

- прихода по основу закупа јавн-
ог водног добра на површин-
ским водама II категорије, 

- буџета Кантона и буџета опш-
тина, 

- кредитних средстава, 
- средстава осигураних посебним 

законом, 
- донација  и осталих средстава у 

складу са законом. 
 
           Кориштење ових средстава про-
писано је чланом 57. Закона о водама 
Босанско-подрињског  кантона Гораж-
де и чланом 178. став 2. Закона о вода-

ма („Службене новине Федерације Бо-
сне и Херцеговине“, број: 70/06), у 
складу са годишњим планом и прог-
рамом, који на приједлог Министарст-
ва за привреду доноси Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде.  
 
           Чланом 177. Закона о водама 
(„Службене новине ФБиХ“, број:70/06)  
прописана је расподјела прихода ост-
варених  по  основу  општих  и  посеб-
них  водних  накнада  и  прихода  при-
купљених  на основу закупа  јавног  во-
дног  добра  на  површинским  водама  
I  категорије  на  сљедећи  начин: 
 

- надлежној  Агенцији  за  воде .......40% 
- у  корист  Буџета  Кантона...........45% 
- у корист Фонда за заштиту   
  околине Федерације БиХ................15%. 
 
          Према наведеним одредбама За-
кона, ови  приходи  се  користе  за  су-
финансирање изградње и одржавања 
водних објеката (заштитни објекти, об-
јекти за искориштавање вода: за водо-
снабдијевање и  наводњавање, објекти 
за заштиту вода од загађивања, објекти 
за одводњавање), као и остале  актив-
ности везане за послове управљања во-
дама (израда техничке документације). 

 
ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ОД ВОДНИХ НАКНАДА У 2021. ГОДИНИ 

 

Табела 1.                                          

РЕДНИ 
БРОЈ ГРАД/ОПШТИНА ОПШТА ВОДНА 

НАКНАДА (КМ) 

ПОСЕБНЕ  
ВОДНЕ  

НАКНАДЕ 
(КМ) 

УКУПНО 
(КМ) 

1. ГОРАЖДЕ 120.638,39 203.377,89 324.016,28 

2. ФОЧА ФБИХ 1.981,26 4.332,31 6.313,57 

3. ПАЛЕ ФБИХ 892,33 3.702,91 4.595,24 

У К У П Н О: 123.511,98 211.413,11 334.925,09 
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА  
 

Планом и програмом утрошка 
средстава у сектору водопривреде за 
2022. годину, поред законског основа, 
дефинисани су општи и посебни циљ-
еви за постизање очекиваних резултата.  
 
3.1. Општи/основни циљеви Програма 
 
         Општи (основни) циљеви Пла-
на и програма су: 
 

• проведба стратешког циља 3. 
Стратегије развоја Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 
период 2021-2027.година („Слу-
жбене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“, број: 
4/21) - „Осигурати одрживо уп-
рављање околином и јачати ин-
фраструктурне капацитете“, 
приоритет 3.2. „Повећати инве-
стиције у јавну инфраструкту-
ру и услуге“, мјера 3.2.1: „Изг-
радња и реконструкција инф-
раструктуре за водоснабдијева-
ње, канализацију, отпадне и 
оборинске  воде“.    

• побољшање услова живота и ст-
андарда становништва локалн-
их заједница кроз унапређење 
водопривредне инфраструкту-
ре на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде (водо-
снабдијевање, заштита од ште-
тног дјеловања вода - заштита 
од поплава, заштита вода од за-
гађења, уређење водотока, заш-
тита околине, израда техничке 
документације). 

  
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
       План и програм садржи посеб-
не (специфичне) циљеве у оквиру кој-
их ће се пружати подршка корисни-
цима Програма.  
 

Посебни / специфични циљеви 
Плана и програма су: 
 

1. Реализација Одлуке Владе Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде, број:03-11-2008/20 од 30.10. 
2020. године, којом су одобрена 
средства Граду Горажду за су-
финансирање пројекта „Рекон-
струкција потисног цјевовода од 
фабрике воде у Витковићима 
до резервоара Расадник – I фа-
за“ (пренесена обавеза из 2020. 
године) 

2. Намјенски утрошак остварених 
прихода од водних накнада кр-
оз суфинансирање пројеката 
изградње, реконструкције, одр-
жавања водних објеката и уре-
ђења водотока или израде тех-
ничке документације, које кан-
дидују и реализују локалне заје-
днице у саставу Босанско-под-
рињског кантона Горажде 

3. Остале активности везане за уп-
рављање водама  

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

Потребна средства за провође-
ње Плана и програма утрошка сред-
става у сектору водопривреде за  2022. 
годину планирана су у укупном из-
носу од 890.041,00 КМ.         
 

Буџетом Министарства за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину („Службене  
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новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 12/21), на економском 
коду 615 100 - Капитални трансфери 
другим нивоима власти (водне накна-
де), планирана су средства у износу од 
318.548,00 КМ. 
 

Одлуком Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде о одобра-
вању уноса разграничених намјенских 
прихода који нису утрошени у претхо-
дној години у Буџет Министарства за 
привреду за 2022. годину, број: 03-11-
511/22 од 31.03.2022. године, расходов-
на страна Буџета Министарства за при-
вреду за 2022. годину, на економском 
коду 615 100 - Капитални трансфери 
другим нивоима власти (водне накна-
де), повећана је за износ од 571.493,00 
КМ, тако да укупно планирана средст-
ва на овом коду износе  890.041,00 КМ. 
 
              Планирана средства по овом 
Програму ће се користити за: 

− суфинансирање пројекта „Ре-
конструкција потисног цјевово-
да од фабрике воде у Виткови-
ћима до резервоара Расадник – 
I фаза, Град Горажде, у износу 
од 140.112,83 КМ (први посебни 
циљ Програма)  
 

− суфинансирање пројеката изг-
радње, реконструкције, одржа-
вања водних објеката и уређе-
ња водотока или израде техни-
чке документације (финансира-
ње), које путем јавног позива, 
кандидују  и реализују локалне 
заједнице у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде, у 
износу од 659.887,17 КМ  (други 
посебни циљ Програма) 
 

− провођење осталих активности 
везаних за управљање водама, у 
износу од 90.041,00 КМ (трећи 
посебни циљ Програма) 

 
4.1.  Реализација активности из првог посебног циља Програма 

    
Табела 2.   Први посебни циљ 
 

• Суфинансирање пројекта „Реконструкција  
потисног цјевовода од фабрике воде у Витковићима 
до резервоара Расадник – I фаза, Град Горажде  

 

    140.112,83  КМ 
 
 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде је, на основу Плана и 
програма утрошка средстава у сектору 
водопривреде за 2020.годину, донијела 
Одлуку о одобравању новчаних сред-
става Граду Горажду на име суфинан-
сирања пројекта „Реконструкција по-
тисног цјевовода од фабрике воде у 
Витковићима до резервоара Расадник 
– I фаза, број: 03-11-2008/20 од 30.10. 
2020.године у износу од 60% вриједно-

сти уговора који је закључен између 
Града Горажда и одабраног извођача 
радова, односно у износу од 276.394,00 
КМ. 
 
           Закључен је Уговор о кориште-
њу и намјенском утрошку одобрених 
средстава број:03-11-2008-2/20  од 31.12. 
2020. године, између Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и Града 
Горажда, којим је дефинисано да ће се  
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дознака средстава вршити по привре-
меним или окончаној ситуацији које 
ће извођач радова достављати корис-
нику средстава. 
 
           Град Горажде је са одабраним 
извођачем радова Конзорциј „Каја ко-
мпани“ д.о.о. Горажде и „Боснапласт“ 
д.о.о. Сарајево закључио Уговор о ус-
тупању радова на реконструкцији по-
тисног цјевовода од фабрике воде у 
Витковићима до резервоара у Расадни-
ку, број: 02-04-3-3034/20 од 16.07.2021. 
године. Вриједност уговорених радова 
износи 460.655,58 КМ, са урачунатим 
ПДВ-ом. 
  
            Влада Босанско-подрињског ка- 

нтона Горажде је донијела Одлуку о 
одобравању новчаних средстава Граду 
Горажду за плаћање дијела друге при-
времене ситуације на име извршених 
радова на реконструкцији потисног цј-
евовода од фабрике воде у Виткови-
ћима до резервоара Расадник – I фаза, 
број:03-111955/21 од 04.11.2021.године, 
у износу од 136.281,17 КМ а исплата је 
Граду Горажду извршена дана 10.11. 
2021. године од стране Министарства 
за финансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  
 

         Остатак средстава за реализа-
цију предметног пројекта, у износу од 
140.112,83 КМ планиран је овим Прог-
рамом, као први посебан циљ.  

 
4.2.   Реализација активности из другог посебног циља Програма 

 
Табела 3.   Други посебни циљ 
 
 

• Суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, 
одржавања водних објеката и уређења водотока или 
израде техничке документације (финансирање), које 
путем јавног позива, кандидују и реализују локалне 
заједнице у саставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 

 659.887,17 КМ 
 

 
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће за ре-

ализацију активности из другог посебног циља Програма објавити јавни позив за 
достављање захтјева са приједлогом пројеката за суфинансирање у 2022. години. 
 
4.3.   Реализација активности из трећег посебног циља Програма  
 
Табела 4.  Трећи посебни циљ 
 

• Остале активности везане за управљање водама 90.041,00 КМ 
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Активности из трећег посебног 
циља ће, у зависности од прилива сре-
дстава водних накнада, накнадно утв-
рдити Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.   
 
  
5. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 

РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ПО 
ДРУГОМ ПОСЕБНОМ ЦИЉУ 

 
5.1. Општи услови за достављање зах- 

тјева за кориштење средстава во-
дних накнада 

 
       Општи услови за учешће апли-
каната у овом Програму су: 
 

− да ће одобрена средства бити 
намјенски утрошена, 

− да су корисници средстава нам-
јенски утрошили и оправдали 
одобрена средства из претходне 
године или да је реализација пр-
ојеката у току, 

− да корисници средстава осигу-
рају властито учешће или учеш-
ће из других извора финанси-
рања, минимално 5% од укупне 
вриједности пројекта (извођење 
радова) са којим се аплицира, 

− да корисници средстава имају 
израђену инвестиционо-технич-
ку документацију-Главни проје-
кат са предмјером и предрачу-
ном радова, уколико аплицира-
ју за изградњу нових или рекон-
струкцију постојећих објеката,  
предмјер и предрачун радова, 
уколико аплицирају за санацију 
постојећих објеката или овјерен 
пројектни задатак, уколико ап-
лицирају за израду техничке до-
кументације. 
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5.2. Критерији за расподјелу средстава 
 
           Право на средства по овом Про-
граму за други посебни циљ имају ло-
калне заједнице у саставу Босанско-по-
дрињског кантона Горажде.     
 
           За потребе утврђивања висине 
средстава која ће бити одобрена по ов-
ом Програму за други посебни циљ 
утврђени су сљедећи критерији за бо-
довање: 
 
1. Остварени приходи по основу во-

дних накнада за претходну годи-
ну на нивоу локалне заједнице     
макс. 90 бодова 

                                                                                                                             
           Бодовање по овом критерију из-
вршено је тако да је локална заједница 
на чијој је територији прикупљено нај-
више прихода по основу водних нак-
нада добила 90 бодова, а остали апли-
канти су бодовани сразмјерно висини 
прикупљених прихода по основу вод-
них накнада на њиховој територији. 
 
2. Индекс развијености локалне  

заједнице  макс. 10 бодова 
 
             На основу овог критерија бо-
довање је извршено на начин да је ло-
кална заједница која је у претходној 
години имала најмањи индекс или 
степен развијености добила максимал-
но 10 бодова, док су остале локалне за-
једнице бодоване сразмјерно степену 
развоја у односу на најнеразвијенију 
локалну заједницу на простору Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 
           За бодовање код овог критерија 
кориштени су посљедни објављени по-
даци Федералног завода за програми- 
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рање развоја за 2020.годину – Социо-
економски показатељи по општинама 
ФБиХ 2020. – Табела 1. Ниво развијено-
сти ФБиХ по ЈЛС у 2020. години.       
 
5.3.  Начин расподјеле средстава 
 
           Средства одобрена Буџетом Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022.годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/21), распоређиваће се по овом 
Програму, који на приједлог Министа-
рства за привреду доноси Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 
           Висина средстава која се могу 
одобрити је одређена као производ ос-
твареног коефицијента по основу бод-
ова и укупног износа средстава која су  

предвиђена овим  Програмом за други 
посебни циљ. 
 

    Коефицијент је одређен као 
однос броја бодова које је апликант ос-
тварио и укупног броја бодова свих 
апликаната. 
 

            Уважавајући специфичност Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
у чијем саставу се налази Град Гораж-
де, као најразвијенија и најнасељенија 
локална заједница, са властитим при-
ходима и општине Пале ФБиХ и Фоча 
ФБиХ, као неразвијене општине, и кр-
итерије за расподјелу средстава утврђе-
не у тачки 5.2. овог Програма, локал-
ним заједницама, уколико испуне ус-
лове из тачке 5.1 овог Програма, одо-
бриће се средства до максималног из-
носа како слиједи: 

 
Табела 3. 
 

Р.бр. 
Назив 

локалне 
заједнице 

Остварене 
водне 

накнаде у 
2021. 

години 
(КМ) 

Бод. 

Индекс 
развије-
ности за 

2020. 
годину 

Бод. 
Σ 

бодови  
(3+5) 

Коефи-
цијент 

Средства  
по 

Програму 
(КМ) 

 
Могу се 

одобрити 
средства у 
износу до: 

(КМ) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Град 
Горажде 324.016,28 90 1,10 4,27 94,27 0,813 659.887,17 536.488,27 

2. 
Општина 

Фоча 
ФБиХ 

6.313,57 1,75 0,54 8.70 10,45 0,090 659.887,17 59.389,84 

3. 
Општина 

Пале 
ФБиХ 

4.595,24 1,28 0,47 10 11,28 0,097 659.887,17 64.009,06 

      116,00    
 
5.4. Кандидовање приједлога проје- 
        ката и захтјева за средствима 
 

Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
ће, у циљу транспарентне и намјенске 
расподјеле средстава остварених од 

водних накнада, објавити јавни позив 
за достављање захтјева са приједлогом 
пројеката за суфинансирање у 2022. 
години. 
 

Захтјев за кориштење средстава 
се доставља на прописаном апликаци- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
оном образцу „ОПП образац – Основ-
ни подаци о пројекту“, који садржи: 
назив пројекта, кратак опис пројекта, 
степен спремности пројекта за реали-
зацију, вриједност радова са приједло-
гом конструкције финансирања, оче-
киване ефекте након реализације про-
јекта и остале битне податке и инфо-
рмације о пројекту. 
 

Подносиоци захтјева за кориш-
тење средстава по другом посебном 
циљу овог Програма, уз „ОПП обра-
зац“ су дужни доставити сљедећу до-
кументацију: 
 

− Изјаву да ће одобрена средства 
бити намјенски утрошена, 

− Изјаву да су корисници средста-
ва намјенски утрошили и опра-
вдали одобрена средства из пре-
тходне године или да је реали-
зација пројекта у току, 

− Изјаву да ће корисници средста-
ва осигурати властито учешће 
или учешће из других извора 
финансирања, минимално 5% 
од укупне вриједности пројекта 
(за извођење радова) са којим се 
аплицира,  

− Инвестиционо-техничку докуме-
нтацију (Главни пројекат), уко-
лико аплицирају за изградњу 
нових или реконструкцију пос-
тојећих објеката, предмјер и 
предрачун радова, уколико ап-
лицирају за санацију постојећих 
објеката или овјерен пројектни 
задатак, уколико аплицирају за 
израду техничке документације. 

 
   Захтјев за кориштење средстава 
мора садржавати потребне доказе о 
испуњавању општих услова и захтије- 
ване елементе из апликационог образца.  
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5.5. Отварање апликација и админи- 
       стративна  провјера 
 
  Отварање апликација и адми-
нистративна провјера апликација се  
проводи одмах након истека рока за 
достављање захтјева са приједлогом 
пројеката за суфинансирање по јавном 
позиву. 
  

Административну провјеру пр-
оводи комисија Министарства за прив-
реду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. Комисија провјерава да ли је 
апликација  задовољила опште услове 
из овог Програма. 
 

Министарство ће кроз Програм 
за 2022.годину суфинансирати проје-
кте кандидоване од стране   локалних 
заједница за које утврди да испуњавају 
прописане услове у висини максимал-
но планираних средстава за ове намје-
не. Средства ће се одобравати у складу 
са динамиком остварених прихода по 
основу водних накнада. 
 
      Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
ће доставити Влади Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде приједлоге Од-
лука о одобравању средстава за суфи-
нансирање пројеката локалних зајед-
ница. 
 
     На основу приједлога Минис-
тарства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде доноси поједи-
начне одлуке о одобравању новчаних 
средстава, након чега  ће Министарст- 
во за привреду или Влада Босанско-по- 
дрињског кантона Горажде, у зависно-
сти од висине средстава, са корисни-
цима средстава закључити уговоре о  
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кориштењу и намјенском утрошку од-
обрених средстава, којима ће бити 
прецизиран начин и динамика кори-
штења те надзор над утрошком одоб-
рених средстава у намијењене сврхе. 
 
    Након доношења одлука о одо-
бравању новчаних средстава од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, захтјев за плаћање са прате-
ћом документацијом се доставља Ми-
нистарству за финансије Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 
       Корисници средстава планира-
них према овом Програму су локалне 
заједнице са подручја Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министарству за 
привреду, Министарству за  финанси-
је и Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
  

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних пројеката проводи у 
складу са потписаним уговорима и у 
складу са одредбама овог Програма. 
Корисници средстава  су  дужни,  нак-
он  утрошка одобрених  средстава,  до-
ставити Министарству за привреду Бо- 
санско-подрињског кантона Горажде 
извјештај о утрошеним средствима за 
намјене предвиђене уговором, са при-
падајућом документацијом и доказима. 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
ће, у циљу праћења намјенског утрош-
ка одобрених средстава, тј. надзора,  
формирати комисију која ће сачинити 
извјештај о утрошку средстава  Минис-
тарству за привреду и Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Мјерење резултата и проведе-
них активности ће се вршити на осно-
ву периодичног мониторинга  импле-
ментације пројеката, сачињавањем за-
писника уз који ће бити сва неопходна 
документација којом се доказује им-
плементација намјенског утрошка одо-
брених средстава. 
 

У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Ми-
нистарство за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде предлаже 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доношење одлуке о поврату 
одобрених средстава. 
 

Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде ће 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доставити коначни извјештај 
о утрошку одобрених средстава пред-
виђених овим Планом и програмом. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
           Реализацијом овог Програма 
очекује се побољшање водопривредне  
инфраструктуре (јавно водоснабдије-
вање, заштита вода од загађења, заш-
тита од штетног дјеловања вода – заш-
тита од поплава,  заштита околине или 
израда техничке документације). 
 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
            Мјерење резултата предметних 
активности ће се вршити на основу пи-
саних извјештаја које сачињавају  кори-
сници средстава након реализације про-
јекта и обиласка на терену од стране 
даваоца средстава.  
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
           У случају промјене висине сре-
дстава и других трошкова по овом 
Програму који могу настати као резу-
лтат промјене законских прописа или 
усклађивања Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, као и потребе 
за другачијом расподјелом средстава 
по планираном пројекту, Програм се 
може мијењати, повећавати или сма-
њивати износ на појединим ставкама 
као резултат интерне прерасподјеле 
средстава. 
 
          У случају мање расположивих 
средстава од захтјева локалних зајед-
ница, са одговорним представницима 
ће се утврдити дио активности из про-
јекта који ће се финансирати из сред-
става водних накнада.  
 
          У приједлозима пројеката ло-
калне заједнице су дужне процијенити 
све ризике који могу утицати на оств-
аривање планираних резултата проје-
кта, као и планирати одговарајуће мје-
ре које ће подузети у случају оствари-
вања ризика који могу утицати на ос-
тваривање планираних резултата.  
 
Број:03-11-695-1/22               П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е      
 
           Овај План и програм донијела је 

Влада Босанско-подрињског кантона 
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Горажде, Одлуком број:03-11-695/22 од 
21.04.2022. године. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
- подрињског кантона  Горажде“, број: 
8/15) и Одлуке Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде број:03-14-2345 
/08 од 17.10.2008.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
129. редовној сједници, одржаној дана 
21.04.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о висини потребних прихода за 
задовољење стамбених потреба 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком утврђује ви-

сина мјесечних прихода које треба да 
остварује породица да сама за себе 
обезбиједи смјештај и то како слиједи:  
 
- Породица са 1 чланом  

приход од............................422,75 КМ 
- Породица са 2 члана  

приход од............................645,50 КМ 
- Породица са 3 члана  

приход од............................868,25 КМ 
- Породица са 4 члана  

приход од.........................1.091,00 КМ 
 

За сваког наредног члана по-
родице износ се увећава за 222,75 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Висину прихода које остварују 
чланови породичног домаћинства утв-
рђује надлежни градски и општински 
стамбени орган по службеној дужности. 
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Члан 3. 
 

Ова Одлука ће се усклађивати 
сваких 6 (шест) мјесеци, зависно од ви-
сине просјечне плате на подручју Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
утврђене од стране надлежног органа 
за статистику. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука важи за временски пе-
риод од 01.01. до 30.06.2022. године. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-694/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022. године                Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) те члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022.годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:12/21), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 129. 
редовној сједници, одржаној дана 21. 
04.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице са 
економског кода 615100  – Капитални 

трансфери за здравство (од значаја  
за Кантон), за 2022.годину 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје са-
гласност на Програм утрошка средста-
ва из буџета Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице за 2022.годину, са еко-
номског кода 615100 – Капитални 
трансфери за здравство (од значаја за 
Кантон), у износу 100.000,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Канто-
на, а накнадно ће да се објави у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 

Број:03–11- 693/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:12/21), те у ск-
ладу са одредбама Закона о здравстве-
ној заштити („Службене новине Фе- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
дерације Босне и Херцеговине“, број: 
46/10 и 75/13), Министарство за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  

Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице,  

са економског кода 615100  
– Капитални трансфери за здравство  

(од значаја за Кантон) 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив програма је: „Програм утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, са економског кода 615100 
– Капитални трансфери за здравство 
(од значаја за Кантон)“. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
               01.01. – 31.12.2022.године 
 
Буџетска позиција:              Капитални 
                             трансфери за здравство 
 
Економски код:           615 100 
 
Буџетски раздјел:       19 
 
Укупна вриједност Програма:   
                                   100.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:    Ениз Халиловић 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице за Програм:   
   Ален Пашовић, државни службеник 
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Контакт-телефон:                038 243 085  
                                                   локал 245 
 
Контакт е-маил:    
              alen.pasovic@bpkg.gov.ba 
 
 
 Сагласност на овај Програм ут-
рошка средстава, а сходно одредбама 
члана 47. Закона о извршењу Буџета  
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за 2022.годину (“Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де”, број:12/21), дала је Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, Одлу-
ком број:03-11-693/22 од 21.04.2022.го-
дине. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 
 Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице са економског кода 615100 Ка-
питални трансфери за здравство (од 
значаја за Кантон) је подршка здрав-
ственом сектору (на свим нивоима 
здравствене заштите) кроз унапређење 
рада, првенствено болничке здравстве-
не заштите, квалитетније пружање ус-
луга, стварање предуслова за проши-
ривање обима и врсте здравствених ус-
луга базираних на савременим меди-
цинским достигнућима и новим здра-
вственим технологијама, кроз набавку 
и занављање медицинске дијагности-
чке опреме, што је и законска обавеза 
за Кантон, првенствено као оснивача 
јавних здравствених установа (ЈЗУ Ка-
нтонална болница Горажде и ЈУ Завод 
за јавно здравство Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде), али и установа  

mailto:alen.pasovic@bpkg.gov.ba
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примарне здравствене заштите, чијом 
набавком се стварају услови подршке 
развоју и јачању здравственог сектора 
базираног на потребама  становниш-
тва Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, побољшава се доступност ква-
литетним и сигурним здравственим 
услугама пацијената са подручја Боса-
нско–подрињског кантона Горажде и 
шире, те смањују трошкови Завода 
здравственог осигурања Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за ван ка-
нтонално лијечење, с обзиром на то да 
се велики број пацијената усљед недо-
статка одговарајуће медицинске дија-
гностичке опреме упућује у друге цен-
тре ради дијагностике и наставка нео-
пходног лијечења. 
 
 Такође, сврха Програма је да се, 
сходно одредбама чланова 47. и 51. За-
кона о извршењу Буџета Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде“, број:12/21), 
осигура плански и транспарентан ут-
рошак средстава одобрених на еконо-
мском коду 615100 – Капитални транс-
фери за здравство (од значаја за Кан-
тон), у складу са важећим законским 
прописима. 
 
2.2. Опис Програма 
 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 615 100 - Капитални 
трансфери за здравство (од значаја за 
Кантон), дефинише све кључне елеме-
нте имплементације планираних буџе-
тских средстава усвојеним Програмом 
рада Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину, као што 
је: износ средстава, општи и посебни 
циљеви Програма, корисници сред- 

03. јун/липањ 2022. 
 
 
става, критерији за расподјелу средста-
ва, процјена резултата имплементаци-
је Програма, као и процјена непредви-
ђених расхода и ризика. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма утрошка 
средстава са економског кода 615100 – 
Капитални трансфери за здравство (од 
значаја за Кантон) јесте да се, кроз фи-
нансирање и суфинансирање капита-
лних пројеката значајних за Босанско–
подрињски кантон Горажде, обезбије-
де услови за ефикасније и квалитетни-
је пружање здравствених услуга (на св-
им нивоима здравствене заштите), по-
себно болничких, за потребе станов-
ништва са подручја Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, па и шире.  
 

Један од општих/основних ци-
љева Програма утрошка средстава је 
подршка развоју и јачању здравстве-
ног сектора у виду стварања предусло-
ва за проширивање обима и врсте 
здравствених услуга базираних на са-
временим медицинским достигнући-
ма и новим здравственим технологија-
ма, кроз набавку и занављање медици-
нске дијагностичке опреме усљед не-
достатка и дотрајалости исте. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 
 Посебни циљеви овог Програ-
ма дефинисани су Програмом рада 
Владе и Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и  
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избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде  за 2022.годину, и то: 
 
- Увођење нових медицинских дис-

циплина, подршка развоју и јача-
њу здравственог сектора, стварање 
предуслова за доступност квалите-
тним и сигурним здравственим ус-
лугама  пацијената са подручја Бос-
анско-подрињског кантона Гораж-
де и шире; 

 
- Унапређење рада болничке здрав-

ствене заштите кроз финансирање 
и суфинансирање набавке медици-
нске дијагностичке опреме неопхо-
дне за рад и нормално функцио-
нисање ЈЗУ Кантонална болница 
Горажде, чијом ће се набавком уна-
приједити здравствена услуга и  по-
нуда, а у исто вријеме вршити и 
уштеда; 

 
- Јачање здравственог сектора у Бо-

санско–подрињском кантону Гора-
жде (на свим нивоима здравствене 
заштите) кроз унапређење рада и 
развој здравствене заштите за ста-
новништво Босанско-подрињског 
кантона Горажде па и шире, као и 
проширивање обима и врсте здра-
вствених услуга базираних на сав-
ременим медицинским достигну-
ћима и новим здравственим техно-
логијама, у складу са расположи-
вим финансијским могућностима. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд- 
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равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за имплементацију циљева из овог 
Програма планирана су Буџетом Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2022.годину на економском коду 615 
100 – Капитални трансфери за здрав-
ство (од  значаја за Кантон) у износу од 
100.000,00 КМ.  
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи и посебни услови 
 
 Општи услов за расподјелу фи-
нансијских средстава по овом Програ-
му утрошка је да се, финансирањем 
или суфинансирањем захтјева и проје-
ката аплицираних од јавних здравстве-
них установа са подручја Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, остварује 
општи односно посебни циљ Минис-
тарства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
из овог Програма. 
 

С обзиром на то да наведена 
средства нису достатна за имплемента-
цију свих планираних циљева и зада-
така из усвојеног Програма рада Мин-
истарства и Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину, ра-
сподјела средстава у износу од 100.000,00 
КМ вршиће се намјенски, искључиво 
за апликације (захтјеве и пројекте) које 
надлежно ресорно Министарство и  
Влада Босанско–подрињског кантона 
оцијене као приоритетне. 
 

Са одабраним корисницима фи-
нансијских средстава, након проведе- 
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не процедуре јавног позива у складу са 
одредбама члана 51. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/21), потписаће се уговор о фи-
нансирању одабраних захтјева и про-
јеката, уговор којим ће се дефинисати 
услов и начин финансирања одобре-
них захтјева – пројеката потписаће се 
уз претходну сагласност Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Расподјела средстава ће се врши-
ти у складу са одредбама Закона о 
здравственој заштити („Службене но-
вине Федерације Босне и Херцегови-
не“, број: 46/10 и 75/13) и Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:12/21), на ос-
нову одлука Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. Захтјеве корис-
ника запримљене по јавном позиву, за 
које Министарство за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и избје-
глице Босанско-подрињског кантона 
Горажде процијени да су усклађени са 
општим и посебним циљевима Прог-
рама и планираним средствима, а ува-
жавајући циљеве Програма рада Ми-
нистарства за 2022.годину и проције-
њене ефекте имплементације, размат-
раће Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде на приједлог министра 
за социјалну политику, здравство, рас-
ељена лица и избјеглице Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. Коначну 
одлуку о додјели, висини те одобрава-
њу финансијских средстава доноси Вла-
да Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а у складу са расположивим 
финансијским могућностима. 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 
 Укупна Програмом планирана 
средства Министарство ће распоређи-
вати за пројекте и захтјеве усклађене са 
општим и посебним циљевима Прог-
рама утрошка средстава те критерији-
ма за расподјелу средстава, корисни-
цима како слиједи: 
 
- ЈУ Завод за јавно здравство Босан-

ско–подрињског кантона Горажде 
- ЈЗУ Кантонална болница Горажде 
- ЈУ Дом здравља „Др. Исак Самоко-

влија“ Горажде 
- ЈУ Дом здравља Фоча – Устиколина 
- ЈУ Дом здравља Прача 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
 За провођење Програма утрош-
ка средстава надлежни су запосленици 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Програм не захтијева ангажовање 
додатних радника на његовом прово-
ђењу. 
 
 Надзор (мониторинг) над упо-
требом буџетских средстава са економ-
ског кода 615 100 Капитални трансфе-
ри за здравство (од значаја за Кантон) 
од стране корисника обавља Министа-
рство за финансије те Министарство за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде сходно од-
редбама Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2022.годину („Службене новине  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 12/21). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
 Имплементација Програма ут-
рошка средстава Министарства за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде има за циљ 
плански и транспарентно, путем фи-
нансирања и суфинансирања пројека-
та и захтјева корисника, обезбиједити 
неопходну подршку развоју и јачању 
здравственог сектора, омогућити уво-
ђење нових медицинских дисциплина, 
те побољшање доступности квалитет-
ним  и сигурним здравственим услуга-
ма за пацијенте са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде. Претхо-
дно наведено остварити у смислу на-
бавке неопходне медицинске дијагнос-
тичке опреме због недостатка, али и 
дотрајалости исте. 
 
 Процјену резултата имплемен-
тације овог Програма Министарство за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде вршиће се 
на бази извјештаја корисника о намје-
нском утрошку одобрених средстава.  
 

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани корисни-
ци су дужни:  
 

- Прије одобравања средстава, 
обавеза корисника је да Мини-
старству за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде достави за- 
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хтјев за додјелу средстава у скла-
ду са одредбама овог Програма, 
у којем ће образложити плани-
рану намјену кориштења сред-
става, износ тражених средста-
ва, разлог због којег корисник 
путем захтјева тражи одобрава-
ње буџетских средстава, плани-
рани период утрошка и начин 
утрошка средстава и планиране 
резултате које јавна установа пла-
нира остварити траженим сред-
ствима. 

 
- Након утрошка одобрених сре-

дстава, корисник је дужан Ми-
нистарству за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица 
и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде доста-
вити документован извјештај о 
проведеним активностима и на-
мјенском утрошку средстава. 

 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
 Непредвиђени расходи и ризи-
ци који могу настати у току имплемен-
тације Програма везани су за стање и 
реформске процесе у здравственом се-
ктору као и непредвиђени раст цијена 
медицинске дијагностичке опреме. Та-
кође, као један од непредвиђених ри-
зика је и недовољно пуњење Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, због недовољног прилива средстава 
у Буџет Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
Број:08-11-1791-2/22  М И Н И С Т А Р 
27.04.2022.године        Ениз Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022.годину („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 12/21), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 129. 
редовној сједници, одржаној дана 21. 
04.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице са 
економског кода 614100 (ЈАО 003)   
– Текући трансфери за здравство  

(од значаја за Кантон) за 2022.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице за 2022.годину, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство (од знача-
ја за Кантон), у износу 30.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по- 
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литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-11-692/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

........................... 
 

391a) 
 

На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 12/21), те 
у складу са одредбама Закона о здра-
вственој заштити („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
ој:46/10 и 75/13), Министарство за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице, са 
економског кода 614100 (ЈАО 003)  
– Текући трансфери за здравство  

(од значаја за Кантон) 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је: “Програм 
утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расеље- 
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на лица и избјеглице Босанско–подри-
њског кантона Горажде, са економског 
кода 614100 (ЈАО 003) – Текући транс-
фери за здравство (од значаја за Кан-
тон)“. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
 
Период реализације Програма:  
               01.01. – 31.12.2022.године 
 
Буџетска позиција:Текући трансфери  
                                      за здравство 
 
Економски код:          614 100 
 
Аналитички код:        ЈАО 003 
 
Буџетски раздјел:       19 
 
Укупна вриједност Програма: 
                         30.000,00 КМ 
 
Одговорна особа:    Ениз Халиловић 
 
Позиција одговорне особе: Министар 
 
Контакт особа за Програм:       
    Ален Пашовић, државни службеник 
 
Контакт телефон:                  038 243 085  
                                                       локал 245 
 
Контакт е-маил:    
              alen.pasovic@bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 
 Сагласност на овај Програм ут-
рошка средстава, а сходно одредбама 
члана 47. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2022.годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
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де”, број:12/21), дала је Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде Одлу-
ком, број:03-11-692/22 од 21.04.2022.го-
дине. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 
 Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице са економског кода 614 100 
(ЈАО 003) – Текући трансфери за здра-
вство (од значаја за Кантон), је подрш-
ка здравственом сектору, односно оси-
гурање финансијске подршке за им-
плементацију приоритетних циљева и 
програмских задатака Министарства 
који се односе на развој и јачање здрав-
ственог сектора, управљање у здравст-
ву, планирање - предлагање и прово-
ђење мјера за спречевање, рано откри-
вање и сузбијање хроничних и зараз-
них болести, побољшање услова рада 
запослених у јавним здравственим ус-
тановама на подручју Босанско–под-
рињског кантона Горажде, а све у свр-
ху осигурања праведног система соци-
јалне и здравствене заштите становни-
штва Босанско–подрињског кантона 
Горажде, базираног на потребама Ка-
нтона.  
 

Такође, сврха Програма је да се 
сходно одредбама чланова 47. и 51. За-
кона о извршењу Буџета Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде“, број:12/21), 
осигура плански и транспарентан ут-
рошак средстава одобрених на еконо-
мском коду 614100 (ЈАО 003) – Текући  

mailto:alen.pasovic@bpkg.gov.ba
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трансфери за здравство (од значаја  за 
Кантон), у складу са важећим закон-
ским прописима.  
 
2.2. Опис Програма 
 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 614100 (ЈАО 003) – Те-
кући трансфери за здравство (од зна-
чаја за Кантон), дефинише све кључне 
елементе имплементације планираних  
буџетских средстава усвојеним Прог-
рамом рада Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде за 2022.годину, 
као што су: износ средстава, општи и 
посебни циљеви Програма, корисни-
ци средстава, критерији за расподјелу 
средстава, процјена резултата импле-
ментације Програма као и процјена 
непредвиђених расхода и ризика. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма утрошка 
средстава са економског кода 614100 
(ЈАО 003) – Текући трансфери за здра-
вство (од значаја за Кантон) јесте да се 
путем финансирања/суфинансирања   
захтјева и пројеката који су од значаја 
за Босанско–подрињски кантон Гора-
жде, обезбиједи јачање улоге јавноздра-
вствене дјелатности кроз осигурање и 
јачање основних јавно здравствених 
функција које доприносе и омогућа-
вају превенцију болести и промоцију 
здравља за потребе становништва са 
подручја Босанско–подрињског канто-
на Горажде па и шире. Општи,  однос-
но основни циљ Програма утрошка 
средстава је да се путем организовања 
и провођења хигјенско – епидемиоло- 
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шке заштите, провођења противепиде-
мијских и других мјера допринесе  очу-
вању и унапређењу здравља планира-
њем и провођењем мјера надзора над 
заразним и незаразним обољењима, 
односно спречавању и сузбијању шире-
ња заразних болести на подручју Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
 
 Такође, један од општих/основ-
них циљева Програма утрошка сред-
става је и набавка медицинских уни-
форми за потребе запослених у јавним 
здравственим установама са подручја 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, чијом се набавком стварају преду-
слови за креирање кодекса облачења и 
разумијевања важности униформи у 
здравству, уз констатацију да је меди-
цинска униформа прије свега зашти-
тна, пружа комфор здравственом рад-
нику током радног времена, те  ствара 
повјерење код самих пацијанта, пору-
чујући им да иза њих стоји особа која 
има потребне вјештине и знање за оба-
вљање свог посла.  
 
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви 
        Програма 
 
 У складу са усвојеним Програ-
мом рада Владе и Министарства за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско–подри-
њског кантона Горажде, у области здра-
вства за 2022. годину, дефинисани су 
сљедећи посебни циљеви овог Прог-
рама:  
 

- Обезбјеђење финансијске одр-
живости система здравства, 

 
- Подршка развоју и јачању зд-

равственог сектора кроз финан- 
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сирање - суфинансирање захт-
јева и пројеката jавних здрав-
ствених установа са подручја 
Босанско – подрињског кантона 
Горажде, а који су од интереса 
за кантон, 

 
- Стварање предуслова за квали-

тетније пружање услуга здрав-
ствене заштите кроз набавку ме-
дицинских униформи чијом се 
набавком пружа заштита и ко-
мфор здравственом раднику те 
ствара повјерење код самих па-
цијаната али и јачање улоге јав-
но – здравствене дјелатности 
која доприноси и омогућује пре-
венцију болести, унапрјеђује ја-
вно здравље, као и прошири-
вање обима и врсте здравстве-
них услуга базираним на сав-
ременим медицинским дости-
гнућима, 

 
- Континуирано провођење мје-

ра хигјенско – епидемиолошке 
заштите, епидемиолошка ана-
лиза здравственог стања стано-
вништва на подручју кантона, 
провођење обавезних имуниза-
ција, те провођење осталих мје-
ра и активности које доприносе 
заштити становништва од зара-
зних болести и промоцији здра-
вља. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско–подрињског кантона Гораж- 
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де за имплементацију циљева из овог 
Програма планирана су Bуџетом Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за 2022.годину на економском коду 614 
100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за 
здравство (од значаја за Кантон) у из-
носу од 30.000,00 КМ.  
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1.  Општи и посебни услови 
 

Општи услов за расподјелу фи-
нансијских средстава по овом Програ-
му утрошка је да се финансирањем 
или суфинансирањем захтјева и проје-
ката аплицираних од jавних здравстве-
них установа са подручја Босанско–по-
дрињског кантона Горажде остварује 
општи односно посебни циљ Минис-
тарства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
из овог Програма утрошка средстава.  
 

Са одабраним корисницима фи-
нансијских средстава, након проведе-
не процедуре jавног позива у складу са 
одредбама члана 51. Закона о изврше-
њу Bуџета Босанско–подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/21),   ће се потписати уговор о 
финансирању одабраних захтјева и 
пројеката, уговор којим ће се дефини-
сати услов и начин финансирања одо-
брених захтјева – пројеката потписаће 
се уз претходну сагласност Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
  

Расподјела средстава ће се вр-
шити у складу са одредбама Закона о  
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здравственој заштити („Службене но-
вине Федерације БиХ“, број: 46/10 и 
75/13) и Закона о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за 2022. годину („Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де“, број: 12/21), а на основу Одлука 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде, за захтјеве корисника за које 
Министарство процијени да су ускла-
ђени са општим и посебним циљевима 
Програма утрошка средстава и плани-
раним средствима, а уважавајући ци-
љеве Програма рада Министарства за 
2021.годину и процијењене ефекте им-
плементације. 
 

Корисник средстава, односно ап-
ликант који аплицира по јавном пози-
ву, може аплицирати захтјевом на из-
нос до максимално 9.000,00 КМ. 
 

Апликације захтјевом морају 
садржавати: 
 

- износ тражених средстава, као 
и износе укупно потребних сре-
дстава и средстава обезбијеђе-
них  из властитих или других 
извора, 

 

- разлог због којег корисник пу-
тем захтјева тражи одобравање 
буџетских средстава, 

 

- усклађеност захтјева са општим 
и посебним циљевима Програ-
ма, 

 

- преглед активности које се пла-
нирају реализовати у случају 
одобравања средстава по захтје-
ву, 

 

- планиране резултате имплеме-
нтације тражених средстава. 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

Корисник средстава, односно 
апликант чији захтјеви прелазе 9.000,00 
КМ, апликације подносе   искључиво у 
фази пројекта, у форми дефинисаној 
од стране Министарства (пројектни 
образац креиран од стране Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, ко-
ји је обавезујући), до укупног износа 
расположивих финансијских средста-
ва планираних Програмом утрошка 
средстава на економском коду 614100 
(ЈАО 003) – Текући трансфери за здра-
вство (од значаја за Кантон). 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Укупна Програмом планирана 
средства Министарство ће распоређи-
вати за пројекте и захтјеве усклађене са 
општим и посебним циљевима Прог-
рама утрошка средстава те критерији-
ма за расподјелу средстава, корисни-
цима како слиједи: 
 
- ЈУ Завод за јавно здравство Босан-

ско–подрињског кантона Горажде 
- ЈЗУ Кантонална болница Горажде 
- ЈУ Дом здравља „Др.Исак Самоко-

влија“ Горажде 
- ЈУ Дом здравља Фоча – Устиколина 
- ЈУ Дом здравља Прача 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
 За провођење Програма утрош-
ка средстава надлежни су запосленици 
Министарства за  социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице  
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Босанско–подрињског кантона Гораж-
де и Програм не захтијева ангажовање 
додатних радника на његовом прово-
ђењу. 
 
 Надзор (мониторинг) над упо-
требом буџетских средстава са економ-
ског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући 
трансфери за здравство (од значаја за 
Кантон), од стране корисника обавља 
Министарство за финансије те Мини-
старство за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде а 
сходно одредбама Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022.годину („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде”, број: 12/21). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
 Имплементација Програма ут-
рошка средстава Министарства за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде има за циљ пл-
ански и транспарентно, путем фина-
нсирања и суфинансирања пројеката 
и захтјева корисника, обезбједити јача-
ње улоге јавно – здравствене дјелатно-
сти кроз осигурање и јачање основних 
јавно – здравствених функција које до-
приносе и омогућавају превенцију бо-
лести и промоцију здравља за потребе 
становништва са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде па и ши-
ре, као и побољшање услова рада запо-
слених у јавним здравственим устано-
вама на подручју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 
 Процјену резултата имплемен- 
тације овог Програма обављаће Мини- 
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старство за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице, у ск-
ладу са динамиком реализације Прог-
рама, на бази извјештаја корисника о 
намјенском утрошку одобрених сред-
става за одабране захтјеве и пројекте. 
  

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, корисници финан-
сијских средстава су приликом апли-
цирања на јавни позив дужни: 
 

- Прије одобравања средстава, за 
не-пројектно финансирање, Ми-
нистарству за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица 
и избјеглице доставити захтјев 
за додјелу средстава у којем ће 
образложити планирану намје-
ну кориштења средстава, пла-
нирани период утрошка и на-
чин утрошка средстава и пла-
ниране резултате које јавна ус-
танова планира остварити тра-
женим средствима. 

 
- У случају пројектног финанси-

рања, корисник је дужан доста-
вити комплетан приједлог про-
јекта на одобравање (на про-
јектном обрасцу креираном од 
стране Министарства за соција-
лну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босан-
ско–подрињског кантона Гора-
жде). Приједлог пројекта корис-
ник доставља уз захтјев у којем 
наводи све информације као и 
у случају не-пројектног финан-
сирања. 

 
- Након утрошка одобрених сре-

дстава, корисник је дужан Ми-
нистарству за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица  
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и избјеглице Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде достави-
ти документован извјештај о 
проведеним активностима и на-
мјенском утрошку дознаћених 
средстава. 

 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
 Непредвиђени расходи и ризи-
ци који могу настати у току имплемен-
тације Програма везани су за стање и 
реформске процесе у здравственом се-
ктору као и непредвиђене појаве бо-
лести и епидемија које захтијевају поја-
чану активност јавног здравства. Тако-
ђе, као један од непредвиђених ризика  
је и евентуално недовољно пуњење Бу-
џета Босанско–подрињског кантона 
Горажде, због недовољног прилива 
средстава у Буџет Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде. 
 
Број:08-11-1770-2/22  М И Н И С Т А Р 
27.04.2022.године        Ениз Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:8/15), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 129. редовној 
сједници, одржаној дана 21.04.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
ст министру за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за попуну упражњеног радног  мјес-
та државног службеника у Министар-
ству за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско 
подрињског кантона Горажде, и то на 
позицији: 
 

- стручни сарадник за здравстве-
ну заштиту и јавно здравство. 

                                                           
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-30-691/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 129. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.04.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању претходне сагласности 

директорици ЈУ Центар за социјални 
рад Босанско-подрињског кантона 

Горажде за пријем приправника на 
радно мјесто стручни сарадник/-ца  

за педагошке послове уз 
суфинансирање путем Програма  

и мјера Федералног завода  
за запошљавање 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје претходну саглас-
ност директорици ЈУ Центар за соци-
јални рад Босанско-подрињског кант-
она Горажде за пријем приправника 
на радно мјесто стручни сарадник/-ца 
за педагошке послове уз суфинанси-
рање путем Програма и мјера Федера-
лног завода за запошљавање.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–30-664/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ (“Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19 и 99/19) и члана 25. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број:12/21), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 129. редовној сједници, одржа-
ној дана 21.04.2022.године, д о н о с и:
  
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
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Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како 
слиједи:  
 

-   из Буџета Министарства за финан- 
    сије са економских кодова: 
 

- 611100 – Бруто плате и накнаде 
плате износ од 10.000,00 КМ,  

- 613900 – Уговорене услуге и 
друге посебне услуге износ од 
20.000,00 КМ 

- 614800 (НПС 001) – Накнаде за 
поврат више или погрешно 
уплаћених средстава износ од 
20.000,00 КМ 

 
преусмјерити  
 
у буџет Министарства за образовање, 
младе, науку, културу и спорт на 
економски код: 
 

- 614100 (КАН 003) – Остали те-
кући трансфери – информиса-
ње износ од 50.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисни-
ци свако у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
 
Број:03–11-690/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е    
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 300 (ЈАН 003) – Текући транс-
фер за спорт за 2022. годину, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  
на 129. редовној сједници, одржаној 
дана 21.04.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању аконтативне  

исплате новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се аконтативна исп-
лата новчаних средства у укупном из-
носу од  41.700,00 КМ, прије доношења 
Коначног Плана расподјеле средстава 
за финансирање спорта из јавних сре-
дстава којим се подстиче обављање сп-
ортских дјелатности на нивоу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022. годину, РЕДОВНИ ПРОГРАМИ - 
квалитетни спорт (припрема и такми-
чење), кантонални савези, спорт лица 
са инвалидитетом од стране Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
и то: 

 

Спортски савез 
Босанско - 

подрињског 
кантона 
Горажде 

- 200,00 КМ као I (први) и II (други) дио од укупно XII 
(дванаест) дијелова новчаних средстава на име тех-
ничког функционисања Спортског савеза Босанско–
по-дрињског кантона Горажде   

- 15.000,00 КМ као I (први) и II (други) дио од укупно 
XII (дванаест) дијелова новчаних средстава на име 
кориштења спортских објеката за клубове и савезе - 
припреме и такмичење  

15.200,00 КМ 

Жирорачун Спортског савеза Босанско-подрињског кантона Горажде 
број: 1990540006336521 отворен код Шпаркасе банке 

 
Ногометном клубу „Азот“ Витковићи 2.000,00 КМ 

Жирорачун Ногометног клуба „Азот“ Витковићи број: 1346201001502020  
отворен код АСА банке 

 
Атлетски клуб „Горажде“ Горажде 3.000,00 КМ 

Жирорачун Атлетског клуба „Горажде“ Горажде број: 1020070000036346  
отворен код Унион банке 

 
Одбојкашки клуб „Горажде“ Горажде 5.000,00 КМ 

Жирорачун Одбојкашког клуба „Горажде“ Горажде број: 1990540008546283 
отворен код Шпаркасе банке 

 
Мушки рукометни клуб „Горажде“ Горажде 3.000,00 КМ 

Жирорачун Мушког рукометног клуба „Горажде“ Горажде број: 1346201002722377 
отворен код АСА банке 
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Рукометни клуб Раднички 3.000,00 КМ 
Жирорачун Рукометног клуба Раднички број: 1346201001062804 отворен код АСА банке 

 
Ногометни клуб „Колина“ Устиколина 5.000,00 КМ 

Жирорачун Ногометног клуба „Колина“ Устиколина број: 1327310410038529  
отворен код НЛБ банке 

 
Фудбалски клуб „Горажде“ 5.500,00 КМ 

Жирорачун Фудбалског клуба „Горажде“ број: 1346201001145933 отворен код АСА банке 
 
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт да приликом израде Плана из 
члана 1. ове Одлуке уврсти аконтати-
вну исплату новчаних средства утврђ-
ену овом Одлуком. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финансије, 
а средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за 
спорт за 2022. годину. 
    

Члан 4. 
 
 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року  од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става у висини три редовне транше 
предати извјештај о утрошку буџетск-
их средстава за редовне програме но-
сиоца спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, за I (први) квартал 2022 године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 

финансирање спорта из јавних сред-
става којима се подстиче обављање 
спортских дјелатности на нивоу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 16/11, 3/12, 
2/13 и 2/14). 
 

Члан 5. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да  се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде ”. 
      

Број:03-11-653/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022 године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), те на основу члана 43. Закона о 
Радио-телевизији Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 
и 11/15), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 129. редовној сје-
дници, одржаној дана 21.04.2022. годи-
не, д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  предсједника 

Скупштине ЈП Радио-телевизије 
Босанско – подрињског кантона 

Горажде, друштво са ограниченом 
одговорности 

 
I 

 
Разрјешава се Нермина Машић-

Аџем дужности предсједника Скуп-
штине ЈП Радио - телевизија Босанско–
подрињког кантона Горажде, друштво 
са ограниченом одговорности. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–04–688/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 4. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим име-
новањима Федерације Босне и Херце-
говине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине” број:12/03, 34/03 
и 65/13), члана 23. Закона о Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број 8/15), те 
на основу члана 43. Закона о Радио-
телевизији Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 и 
11/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 129. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.04.2022. годи-
не, д о н о с и: 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о привременом именовању 
предсједника Скупштине ЈП Радио-
телевизија Босанско –подрињског 

кантона Горажде, друштво са 
ограниченом одговорности 

 
I 

 
У Скупштину ЈП Радио-телеви-

зија Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, друштво са ограниченом одго-
ворности, на позицију предсједника 
привремено се именује Армина Пуха-
ло-Џухо.  
 

II 
 

Именовање предсједника Скуп-
штине ЈП Радио-телевизија Босанско-
подрињског кантона Горажде, друшт-
во са ограниченом одговорности врши 
се на период од 3 (три) мјесеца, почев 
од дана именовања. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–04–688-1/22              П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

398 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
ског кантона Горажде“, број: 12//21), 
Влада Босанко-подрињског кантона Го-
ражде, на 129. редовној сједници, од-
ржаној дана 21.04.2022.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм  

о измјенама Програма утрошка 
средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода                            

614 200 (КАМ 001) – Текући трансфер 
појединцима - исплата стипендија  

за 2022. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт на Прог-
рам о измјенама Програма утрошка 
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 200 (КАМ 001) –
Текући трансфер појединцима – исп-
лата стипендија за 2022. годину. 
  

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
 
Број:03–11-662/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

......................... 
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398a) 
 

ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА 
П Р О Г Р А М А 

утрошка средстава Министарства  
за образовање, младе, науку, културу 

и спорт са економског кода   
614 200 – Текући трансфери 

појединцима - Исплате стипендија  
за 2022. годину 

 
 
I   ИЗМЈЕНЕ  
 

У Програму утрошка средстава 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода  614 200 – Текући трансфери поје-
динцима - Исплате стипендија за 2022. 
годину број:10-11-563-1/22 од 22.02.2022. 
године врше се сљедеће измјене: 
 

У дијелу 2. ПОДАЦИ О ПРО-
ГРАМУ, став 4. износ од „180.000,00 
КМ“ замјењује се износом од 153.720,00 
КМ. 
 

У дијелу 4. ПОТРЕБНА СРЕД-
СТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
износ од „180.000,00 КМ“ замјењује се 
износом од 153.720,00 КМ. 
 
 
II  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Остале одредбе Програма утро-
шка средстава Министарства за обра-
зовање, младе, науку, културу и спорт 
са економског кода 614 200 – Текући 
трансфери појединцима - Исплате 
стипендија за 2022. годину се не мије-
њају и остају на снази. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 129. редовној сјед- 
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ници, одржаној 21.04.2022. године сво-
јом Одлуком број:03-11-662/22 од 21.04. 
2022. године дала је сагласност на Про-
грам о измјенема Програма утрошка 
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 200 – Текући тра-
нсфери појединцима - Исплате стипе-
ндија за 2022. годину, а што је у складу 
са чланом 48. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 12/21). 
             
Број:10-11-563-6/22 М И Н И С Т А Р  
21.04.2022.године        Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

399 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 129. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.04.2022. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име исплате I рате (од укупно VII) 
студентских  стипендија студентима 
са подручја Босанско – подрињског 

кантона Горажде  за студијску  
2021/2022.годину 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 21.960,00 КМ на 
име исплате I рате (од укупно VII) сту-
дентских стипендија студентима са 
подручја Босанско-подрињског канто- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
на Горажде за студијску 2021/2022.го-
дину. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери 
појединцима – Исплате стипендија. 
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а  накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
    
Број:03–11-685/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
  

400 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
08/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 129. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.04.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Педагошком 

заводу Босанско-подрињског 
кантона Горажде за успоставу 

службене веб странице 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
ст Педагошком заводу Босанско-под-
рињског кантона Горажде да покрене 
поступак хостинга и израде службене 
веб странице Педагошког завода Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, као 
и израде онлајн рјешења за евиденцију 
о ученицима, наставицима, школама и 
интерну и екстерну евалуацију школа 
користећи Методологију вредновања 
основних и средњих школа као и ТВЕТ 
школа. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Педагошки завод Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, а средства 
за реализацију ће бити осигурана кроз 
пројекат “Стручно образовање у Бос-
ни и Херцеговини” који проводи 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у име 
Влада Швајцарске и СР Њемачке. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
  
Број:03–34-687/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е  
 

401 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 54. Закона о 
Радио-телевизији Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гора- 
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жде”, број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 
и 11/15), Влада Босанко-подрињског 
кантона Горажде, на 129. редовној сје-
дници, одржаној дана 21.04.2022. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

систематизацију радних мјеста и 
задатака те висину  коефицијената  
за обрачун плата  Јавном предузећу 

РТВ Босанско-подрињског   
кантона Горажде д.о.о. 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на систематизацију радних мјеста и 
задатака те висину коефицијената за 
обрачун плата  Јавном предузећу РТВ 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де д.о.о. утврђених Правилником о 
унутрашњој организацији и система-
тизацији послова и радних задатака у 
Јавном предузећу РТВ Босанско-под-
рињског кантона Горажде д.о.о. број: 
124/22 од 17.02.2022. године. 
 

Члан 2. 
 
 За упосленике у Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на Горажде д.о.о. основица за обрачун 
плате у висини од 290 КМ и бод за об-
рачун плате у износу од 1,0 примјењи-
ваће се за период од 01.05.2022. године 
до 31.12.2022. године. 
   

Члан 3. 
 
 За попуну упражњених радних 
мјеста Јавно предузеће РТВ Босанско-
подрињског кантона Горажде д.о.о. 
дужно је прибавити претходну саглас- 



Број 5 – страна 1254 
 
 
ност Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде ”. 
                        
Број:03–30-686/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

402 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са чланом 50. Закона 
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:12/21), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 129. редовној сједници, од-
ржаној дана 21.04.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за урбанизам,  просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са економског кода 614 100  
–Текући трансфери другим  

нивоима власти 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за урбанизам, просторно  

03. јун/липањ 2022. 
 
 
уређење и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде са еко-
номског кода 614100 –Текући транс-
фери другим нивоима власти у  уку-
пном износу од 120.000 КМ.  
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
  
Број:03–11-684/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

......................... 
 

402а) 
 

На основу члана 50. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 2/22), а у 
складу са Планом утрошка намјенских 
средстава са подрачуна за заштиту ок-
олине Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину број: 09-11-17-
5/22 од 11.04.2022.године, Министарст-
во за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  
и заштиту околине са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери  

нижим нивоима власти 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: „Програм утрошка  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
средстава Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, са економског кода 614 100 – 
Текући трансфери нижим нивоима 
власти. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
              01.04. – 31.12.2022. године 
 
Буџетска позиција:Текући трансфери  
                             нижим нивоима власти 
 
Економски код:          614 100 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                                120.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:         Бојан Крунић 
 
Позиција одговорног лица: 
Министар за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                               Бојан Крунић 
 
Контакт-телефон:   038 224 257 
 
Контакт е-маил:  
                      minurbanizam@bih.net.ba 
 
Интернет:            www.bpkg.gov.ba 
 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 50. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан- 
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тона Горажде за 2022. годину, дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број:03-11-684/22  од 
21.04.2022.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха овог Програма утрошка 
средстава је подршка пројектима ниж-
их нивоа власти -општина/градова у 
саставу Кантона, односно финансијска 
подршка за имплементацију приори-
тетних циљева и програмских задата-
ка Министарства из области грађења, 
просторног уређења и заштите околи-
не на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са Приори-
тетним циљем 1. (Осигурати ефикасну 
успоставу и инструменте имплемента-
ције мјера заштите околине и очувања 
природе) у оквиру Стратешког циља 
3. (Осигурати одрживо управљање око-
лином и природним ресурсима, те ја-
чати комуналне инфраструктурне ка-
пацитете у Кантону) Стратегије разво-
ја Босанско-подрињског кантона Гора-
жде. 

Такође, сврха Програма је да се, 
у складу са чланом 50. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона осигура плански и транспаре-
нтан утрошак средстава одобрених на 
економском коду 614 100 – Текући тра-
нсфери нижим нивоима власти. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 100 – Текући тра-
нсфери нижим нивоима власти дефи-
нише све кључне елементе имплемен- 

mailto:minurbanizam@bih.net.ba
http://www.bpkg.gov.ba/
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тације планираних буџетских средста-
ва како је то усвојено Програмом рада 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину, као што су: 
износ средстава, општи и посебни ци-
љеви Програма, корисници средстава, 
критерији за расподјелу средстава, про-
цјена резултата имплементације Прог-
рама, као и процјена непредвиђених 
расхода и  ризика. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Основни циљ Програма је да се 
кроз финансирање/суфинансирање 
пројеката из области које су у надлеж-
ности Министарства за урбанизам, пр-
осторно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а које доставе нижи нивои власти – 
град/општине у саставу Кантона, омо-
гући унапређење и технички напре-
дак у области грађења, просторног уре-
ђења и ефикаснија заштита околине, 
побољшавање енергетске ефикаснос-
ти, посебно рјешавање проблема упра-
вљања отпадом, што су основни усло-
ви здравог и одрживог развоја и приб-
лижавање европским стандардима у 
овој области. Тиме би се унаприједио 
систем грађења, планирања  простора, 
праћења квалитета околине и пружи-
ла финансијска подршка за реализа-
цију пројеката из ових области. Овим 
ће се Програмом вршити ефикасна 
имплементација Закона о просторном 
уређењу и грађењу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и  Закона о заш-
тити околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде.  

03. јун/липањ 2022. 
 

 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

Посебни/специфични циљеви 
овог Програма дефинисани су у скла-
ду са напријед наведеним  Законима, 
Програмом рада Владе и Министарст-
ва за 2022.годину, Приоритетним ци-
љем 1. (Осигурати ефикасну успоставу 
и инструменте имплементације мјера 
заштите околине и очувања  природе) 
у оквиру Стратешког циља 3. (Осигу-
рати одрживо управљање околином и 
природним ресурсима, те јачати прос-
торно-планске и комуналне инфра-
структурне капацитете у локалним за-
једницама на подручју Кантона) Стра-
тегије развоја Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, а то су: 
 

- Јачање и модернизација капа-
цитета из области грађења, пр-
осторног планирања катастра, 
као и других области неопход-
них за стварање јединственог 
заокруженог система који ће  
омогућити прије свега боље 
планирање простора како би се 
омогућило организовање и пла-
нско грађење на истом; 

- Очување, заштита и унапређи-
вање стања у области заштите 
околине, као и стварање бољих 
услова живота; 

- Побољшање енергетске ефика-
сности, остваривање енергетск-
их и економских уштеда, као и 
смањене емисије стакленичких 
гасова;   

- Подстицање одрживе употребе 
природних ресурса кроз успо-
ставу интегралног система уп-
рављања отпадом, примарно 
одвајања отпада ради смањења  



03. јун/липањ 2022. 
 
 

настајања отпада и смањења 
штетних утицаја, кориштење 
вриједних својстава отпада и са-
моодрживост система управља-
ња комуналним отпадом; 

- Уређење јавних површина и 
очување природних ресурса. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

А ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Средства за имплементацију 
циљева из овог Програма у износу од 
120.000,00 КМ планирана су Буџетом и 
Планом утрошка средстава Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину, 
дијелом као намјенска средства са По-
драчуна кантоналног стамбеног фон-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а дијелом као средства из извор-
них прихода Кантона. 
 

Средства за финансирање/су-
финансирање ће се додјељивати на ос-
нову пристиглих пројеката, које ће по 
упућеном јавном позиву општине/гр-
ад у саставу Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде доставити на адресу 
Министарстава за урбанизам, просто-
рно уређење и заштиту околине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. Ја-
вни позив ће бити отворен до краја пе-
риода предвиђеног за трајање Програ-
ма или до утрошка средстава предви-
ђених овим Програмом. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Средства се распоређују у скла-
ду са Програмом рада Владе и Мини- 
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старства за 2022. годину и Планом ут-
рошка намјенских средстава Министа-
рства са подрачуна за заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2022. годину, на који је саглас-
ност дала Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде Одлуком број: 03-11-
581/22 од 08.04.2022. године.  
 

Министарство ће путем струч-
них служби вршити процјену поднесе-
них пројекта и захјева за додјелу сре-
дстава за њихову реализацију, на осно-
ву јасно утврђених критерија вредно-
вати, сачинити детаљан извјештај и 
доставити га министру. Приликом пр-
оцјене неће се разматрати програми и 
пројекти који су финансирани из сре-
дстава Буџета Министарства у предхо-
дној буџетској години и за које нису 
достављени извјештаји о реализацији. 
Одлуку о одобравању средстава на 
приједлог Министарства доноси Влада 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Критерији за додјелу – троше-
ње средстава су: 
 

- Да предложени пројекат трети-
ра област из надлежности рада 
Министарства, 

- Да се пројекат реализује на под-
ручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, 

- Да ће корист од његове реали-
зације имати више лица (са мо-
гућношћу утврђивања њихо-
вог оквирног броја) и 

- Да вриједност пројекта не пре-
лази износ средстава планира-
них за те намјене у Буџету Ми-
нистарства за 2022. годину; у су-
протном, приједлог пројекта мо-
ра садржавати доказ да су већ 
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обезбијеђена недостајућа сред-
ства за његову реализацију (су-
финансирање). Пројекти који-
ма се предвиђа суфинансирање 
ће имати предност. 

 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су нижи 
нивои власти – општине/град у саста-
ву Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. Корисници средстава требају об-
езбиједити видљивост, промоцију, ко-
риштење и ширење резултата овог 
Програма. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење овог Програма 

утрошка средстава, имплементацију 
планираних средстава и мониторинг 
утрошка средстава надлежни су упос-
леници Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не и исти не захтијева ангажман дода-
тног броја радника. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекују 
се сљедећи резултати: осигурањем по-
дршке нижим нивоима власти ће се 
омогућити унапређење просторног 
планирања и грађења, ефикаснија за-
штита околине, побољшање енергетс-
ке ефикасности, уређење јавних пов-
ршина и нарочито рјешавање пробле-
ма управљања отпадом, што су основ- 
ни услови здравог и одрживог развоја  
и приближавање европским стандар-
дима у овој области. 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
Послије доношења одлуке о од-

обравању новчаних средстава, прије 
трансфера истих, са одабраним корис-
ницима ће бити закључен уговор о до-
дјели финансијских средстава, којим 
ће се прецизирати начин утрошка. По 
окончању пројеката, корисници сред-
става су дужни доставити извјештаје о 
реализацији пројеката и утрошку сре-
дстава. 
 

Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не ће својим активним учешћем обез-
биједити праћење проведених актив-
ности, надзор над реализацијом проје-
ката и контролу намјенског утрошка 
средстава. У складу са законским про-
писима, важну улогу у надзору намје-
нског трошења средстава имаће и Ур-
ед за ревизију и Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског кантона  
Горажде. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА  НЕПРЕДВИЂЕНИХ  

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Не процјењује се могућност не-
предвиђених ресхода, а ризик за имп-
лементацију Програма је евентуална 
немогућност осигурања прихода због 
недовољног прилива средстава. 
                                                          
Број:09-11-171-2/22            М И Н И С Т А Р 
27.04.2022.године             Бојан Крунић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

403 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са чланом 18. Закона 
о јавним  набавкама у БиХ („Службени  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
гласник БиХ” број:39/14), Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
129.  редовној сједници, одржаној дана 
21.04.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

поступка избора најповољнијег 
понуђача за извођење  радова на 
реконструкцији фасаде и вањске 

столарије, а у циљу повећања 
енергетске ефикасности на објекту 

ЈУОШ „Прача” у Прачи 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком се Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сагласност за 
покретање поступка избора најповољ-
нијег понуђача за извођење радова на 
реконструкцији фасаде и вањске сто-
ларије, а у циљу повећања енергетске 
ефикасности на објекту ЈУОШ „Прача” 
у Прачи предрачунске вриједности без 
обрачунатог ПДВ-а од 98.890,14 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Поступаке из члана 1. ове Одлу-
ке провести у складу са чланом 25.  За-
кона о јавним набавкама у БиХ („Слу-
жбени гласник БиХ” број: 39/14). 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде - Кантонални стамбени фонд. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
ће се обезбиједити се из Буџета Мини- 
старства за урбанизам, просторно уре- 
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ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022. го-
дину, дијелом као намјенска средства 
за заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде у изуносу од 
74.601,46 КМ са ПДВ-ом, а дијелом као 
средства из изворних прихода у изно-
су 41.100,00 КМ са ПДВ-ом, са  економ-
ског кода - 821600 Реконструкција и 
инвестиционо одржавање. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–11-683/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

404 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са чланом 18. Закона 
о јавним набавкама у БиХ („Службени 
гласник БиХ” број:39/14), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
129. редовној сједници, одржаној дана 
21.04.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

поступка избора најповољнијег 
понуђача за извођење  радова на 
реконструкцији фасаде и дијела 

вањске столарије, а у циљу повећања 
енергетске ефикасности на објекту 

ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо”  
Горажде 
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Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сагласност за 
покретање поступка избора најповољ-
нијег понуђача на реконструкцији фа-
саде и дијела вањске столарије, а у ци-
љу повећања енергетске ефикасности 
и спречавања даљег урушавања фаса-
де на објекту ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” 
Горажде предрачунске вриједности без 
обрачунатог ПДВ-а од 114.695,20 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Поступаке из члана 1. ове Одлу-
ке провести у складу са чланом 25.  За-
кона о јавним набавкама у БиХ („Слу-
жбени гласник БиХ” број: 39/14). 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде - Кантонални стамбени фонд. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
ће се обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022. го-
дину, дијелом као намјенска средства 
за заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (36.644,40 КМ), а   
дијелом из изворних прихода (97.548,98 
КМ) са економског кода – 821 600 Реко-
нструкција и инвестиционо одржа-
вање. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 

03. јун/липањ 2022. 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
  
Број:03–11-682/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

405 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са чланом 18. Закона 
о јавним набавкама у БиХ („Службени 
гласник БиХ” број:39/14), Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
129. редовној сједници, одржаној дана 
21.04.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

поступка избора најповољнијег 
понуђача за извођење радова на 
реконструкцији фасаде и вањске 

столарије, а у циљу повећања 
енергетске ефикасности на објекту 
Службе за запошљавање Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сагласност за 
покретање поступка избора најповољ-
нијег понуђача за на реконструкцији 
фасаде и вањске столарије, а у циљу 
повећања енергетске ефикасности на 
објекту Службе за запошљавање Боса-
нско-подрињског кантона Горажде пр- 
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едрачунске вриједности без обрачуна-
тог ПДВ-а од 59.124,99 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Поступаке из члана 1. ове Од-
луке провести у складу са чланом 88.  
Закона о јавним набавкама у БиХ („Сл-
ужбени гласник БиХ” број: 39/14). 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде - Кантонални стамбени фонд. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
ће се обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022. го-
дину – намјенска средства за заштиту 
околине Босанско-подрињског канто-
на Горажде, са економског кода 821 600 
- Реконструкција и инвестиционо 
одржавање. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-681/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са чланом 50. Закона 
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:12/21), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 129. редовној сједници, одр-
жаној дана 21.04.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са економског кода 614 400 – 
Субвенције јавним предузећима 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде са еко-
номског кода 614 400 – Субвенције ја-
вним предузећима у укупном износу 
од 16.000 КМ.  
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-680/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................ 
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На основу члана 50. Закона  о 
извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:12/21), а у 
складу са Измјенама и допунама Пла-
на утрошка намјенских средстава са 
подрачуна за заштиту околине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022.годину број:09-11-17-5/22 од 11.04. 
2022.године, Министарство за урбани-
зам, просторно уређење и заштиту око-
лине, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  
и заштитуо колине са економског 

кода 614 400 – Субвенције  
јавним предузећима 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је „Програм 
утрошка средстава Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, са економског кода 
614 400 –Субвенције јавним предузећи-
ма. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
              01.05. – 31.12.2022. године 
 
Буџетска позиција:  
            Субвенције јавним предузећима 
 
Економски код:          614 400 
 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
Укупна вриједност Програма: 
                         16.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:         Бојан Крунић 
 
Позиција одговорног лица: 
      Министар за урбанизам, просторно  
      уређење и заштиту околине Босан-   
      ско-подрињског кантона Горажде 
 
Контакт особа за Програм:  
                                   Бојан Крунић 
 
Контакт-телефон:   038 224 257 
 
Контакт е-маил:   
              minurbanizam@bih.net.ba 
 
Интернет:  www.bpkg.gov.ba 
 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 50. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 12/21), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број:03-11-680/22 од 
21.04.2022.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха овог Програма утрошка 
средстава је подршка пројектима јавн-
их предузећа и јавне установе које се 
не финансирају из Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ- 

mailto:minurbanizam@bih.net.ba
http://www.bpkg.gov.ba/
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ем тексту: јавне установе) са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, односно финансијска подршка за 
имплементацију приоритетних циље-
ва и програмских задатака Министар-
ства из области заштите  околине на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде у складу са Приоритетним 
циљем 1. (Осигурати ефикасну успо-
ставу и инструменте имплементације 
мјера заштите околине и очувања при-
роде) у оквиру Стратешког циља 3. 
(Осигурати одрживо управљање око-
лином  и природним ресурсима, те ја-
чати комуналне инфраструктурне ка-
пацитете у Кантону) Стратегије разво-
ја Босанско-подрињског кантона Гора-
жде. 

Такође, сврха Програма је да се, 
у складу са чланом 50. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број: 12/21) осигура плански и транс-
парентан утрошак средстава одобрен-
их на економском коду 614 400 – Суб-
венције јавним предузећима. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 400 – Субвенције 
јавним предузећима дефинише све 
кључне елементе имплементације пла-
нираних буџетских средстава како је 
то усвојено Програмом рада Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину као што су: износ сред-
става, општи и посебни циљеви Прог-
рама, корисници средстава, критерији 
за расподјелу средстава, процјена резу-
лтата имплементације Програма, као и 
процјена непредвиђених расхода и ри-
зика. 
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основнициљ Програма 
 

Основни циљ Програма је да се 
кроз финансирање/суфинансирање 
пројеката из области које су у надлеж-
ности Министарства за урбанизам, пр-
осторно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а које доставе јавна предузећа и јав-
не установе са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде, омогући 
унапређење и ефикаснија заштита ок-
олине, побољшавање енергетске ефи-
касности, јавна и медијска промоција 
важности очувања човјекове околине, 
едукативне радионице, као и дуге ак-
тивности које за резултат имају очува-
ње околине и здравог живота, а што су 
основни услови здравог и одрживог 
развоја и приближавање европским ст-
андардима у овој области. Овим Прог-
рамом ће се вршити ефикасна импле-
ментација Закона о просторном уређе-
њу и грађењу Босанско-подрињског 
кантона Горажде и  Закона о заштити 
околине Босанско-подрињског канто-
на Горажде.  
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

Посебни/специфични циљеви 
овог Програма дефинисани, у складу 
са напријед наведеним Законима, Пр-
ограмом рада Владе и Министарства 
за 2022. годину, Приоритетним циљем 
1. (Осигурати ефикасну успоставу и 
инструменте имплементације мјера 
заштите околине и очувања природе) 
у оквиру Стратешког циља 3. (Осигу-
рати одрживо управљање околином и  
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природним ресурсима на подручју Ка-
нтона) Стратегије развоја Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, су: 
 

- Очување, заштита и унапређи-
вање стања у области заштите 
околине, као и стварање бољих 
услова живота; 

- Побољшање енергетске ефика-
сности, остваривање енергетск-
их и економских уштеда, као и 
смањене емисије штетних мате-
рија; 

- Медијска и свака друга промо-
ција важности очувања човјеко-
ве околине, као што су јавне 
трибине, едукативне емисије, 
квизови и сл.; 

- Уређење пристора и очување 
природних ресурса. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Средства за имплементацију 
циљева из овог Програма у износу од 
16.000,00 КМ планирана су Буџетом и 
Планом утрошка средстава Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину, 
дијелом као намјенска средства са Под-
рачуна за заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде (15.000 
КМ), а дијелом као средства из извор-
них прихода Кантона (1.000 КМ). 
 

Средства за финансирање/су-
финансирање ће се додјељивати на ос-
нову пристиглих пројеката, које ће јав-
на предузећа и јавне установе са под-
ручја Босанско-подрињског кантона 
Горажде доставити на адресу Минис- 
тарстава за урбанизам, просторно уре- 
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ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде по јавном 
позиву објављеном у средствима јавног 
информисања на подручју Кантона и 
службеној веб-страници Кантона. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Средства се распоређују у скла-
ду са Програмом рада Владе и Минис-
тарства за 2022. годину и Планом утро-
шка средстава Министарства за 2022. 
годину, на који је сагласност дала Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде Одлуком број: 03-11-17-4/22 од 
08.04.2022. године.  
 

Министарство ће путем струч-
них служби вршити процјену поднесе-
них пројекта и захјева за додјелу сред-
става за њихову реализацију, на осно-
ву јасно утврђених критерија вредно-
вати, сачинити детаљан извјештај и 
доставити га министру. Приликом 
процјене неће се разматрати програми 
и пројекти који су финансирани из 
средстава Буџета Министарства у пре-
дходној буџетској години и за које ни-
су достављени извјештаји о реализа-
цији. Одлуку о одобравању средстава 
на приједлог Министарства доноси Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Критерији за додјелу – трошење 
средстава су: 
 

- Да предложени пројекат трети-
ра област из надлежности рада 
Министарства; 

- Да се пројекат реализује на по- 
дручју Босанско-подрињског  
кантона Горажде; 

- Да ће корист од његове реали- 
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зације имати више лица (са мо-
гућношћу утврђивања њиховог 
оквирног броја) и 

- да вриједност пројекта не пре-
лази износ средстава планира-
них за те намјене у Буџету Ми-
нистарства за 2022.годину. У су-
протном, приједлог пројекта мо-
ра садржавати доказ да су већ 
обезбијеђена недостајућа сред-
ства за његову реализацију (су-
финансирање). Пројекти  који-
ма се предвиђа суфинансирање 
ће имати предност. 

 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су јавна 
предузећа и јавне установе са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. Корисници средстава требају обез-
биједити видљивост, промоцију, кори-
штење и ширење резултата овог Про-
грама. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење овог Програма ут-

рошка средстава, имплементацију пла-
нираних средстава и мониторинг ут-
рошка средстава надлежни су упосле-
ници Министарства за урбанизам, пр-
осторно  уређење и заштиту околине и 
исти не захтијева ангажман додатног 
броја радника. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекују 
се сљедећи резултати: ефикаснија заш- 
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тита околине, побољшање енергетске 
ефикасности, уређење простора и при-
ближавање европским стандардима у 
овој области. 
 

Послије доношења Одлуке о 
одобравању новчаних средстава, прије 
трансфера истих, са одабраним корис-
ницима ће бити закључен уговор о до-
дјели финансијских средстава, којим 
ће се прецизирати начин утрошка. По 
окончању пројеката корисници сред-
става су дужни доставити извјештаје о 
реализацији пројеката и утрошку сре-
дстава.  
 

Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не ће својим активним учешћем обез-
биједити помоћ у провођењу операти-
вно-техничких послова за које предла-
гачи немају потребне ресурсе, праће-
ње проведених активности, надзор над 
реализацијом пројеката и контролу 
намјенског утрошка средстава. У скла-
ду са законским прописима, важну 
улогу у надзору намјенског трошења 
средстава имаће и Уред за ревизију и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Не процјењује се могућност не-
предвиђених расхода и ризика за им-
плементацију Програма. 
                                                          

Број:09-11-181-2 /22            М И Н И С Т А Р 
27.04.2022.године              БојанКрунић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На  основу члана  23.  Закона  о  
Влади Босанско-подрињског кантона    
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Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са тачком V. Рјешења 
Федералног министарства за унутраш-
ње послове - Федералне управе поли-
ције број: 09-19/1-30-2-24 од 04.01.2022. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 129. редовној сје-
дници, одржаној дана 21.04.2022. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за исплату накнаде за рад члану 
Support Team-а полиције у 

Федерацији Босне и Херцеговине 
 

Члан 1. 
 
     Овом се Одлуком даје сагласно-
ст полицијском комесару Управе по-
лиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде да државном службенику Па-
шић Асиму - шефу Одсјека за везу и 
информатику, као члану Support Team 
-а (Тима за подршку) полиције у Феде-
рацији Босне и Херцеговине, врши ис-
плату накнаде за рад у мјесечном нето 
износу од 200,00 КМ. 
 
       Начин остваривања права на 
накнаду за рад из става 1. овог члана 
утврдиће се посебним рјешењем. 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за исплату 
накнаде из члана 1. ове Одлуке обез-
бједиће се у Буџету Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, раздјел 14, орга-
низациони код 142 – Управа полиције, 
на економском коду 613900 – Уговоре-
не услуге и друге посебне услуге. 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
Члан 3. 

 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Управа полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде и Мини-
старство за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде, свако из 
своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 
     Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „ Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-678/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 52. став (1) 
тачка 2. Закона о организацији органа 
управе у Федерацији БиХ („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 35/05), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 129. редовној сједници, одр-
жаној дана 21.04.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 
о измјенама и допунама Правилника 

о  унутрашњој организацији  
и систематизацији радних мјеста  
у Министарству за  унутрашње 
послове Босанско-подрињског 

кантона Горажде 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 1. 
 

          Овом Одлуком даје се сагласност 
на Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних мјеста 
у Министарству за унутрашње посло-
ве Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
          Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–30-661/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 –БАН 002- Текући трансфери 
непрофитним организацијама – вјер-
ским заједницама, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 129. ре-
довној сједници, одржаној дана 21.04. 
2022. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Меџлису Исламске заједнице 
 

Члан 1. 
 

   Овом се Одлуком одобравају  
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новчана средства у износу од 2.000,00  
КМ Меџлису Исламске  заједнице за 
потребе санације и рестаурације Цен-
тралног спомен - обиљежја имамима 
шехидима БиХ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства ће се  обезби-
једити са економског кода 614 300 (БАН 
002) – Текући трансфери непрофит-
ним организацијама - вјерским зајед-
ницама. 

Средства ће се уплатити на жи-
рорачун Меџлиса ИЗ, број:10114000001 
70979, отворен код Привредне банке 
д.д.Сарајево, филијала Горажде, с на-
знаком за Пројект санације и рестау-
рације Централног спомен – обиљежја 
имамима шехидима БиХ. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-660/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
 

410 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), а у складу са чланом 4. Одлуке о 
утврђивању Календара обиљежавања  
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значајних догађаја, датума и личности 
из одбрамбено-ослободилачког рата 
1992.-1995.година у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског   кантона 
Горажде“ број:16/16 и 4/21), Влада  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 33. телефонској сједници, одржаној 
дана 21.04.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма обиљежавања 

„Дана отпора“ у Босанско-
подрињском кантону Горажде  

за 2022.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком усваја Прог-
рам обиљежавања „Дана отпора“ у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
за 2022.годину, а исти је саставни дио 
ове Одлуке.  

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу 5.990,00 
(словима: пет хиљада девет стотина 
деведесет) КМ, према Финансијском 
плану који је саставни дио Програма. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – „Те-
кући трансфери непрофитних орга-
низација – Обиљежавање значајних 
датума из периода ’92-95”. 

Појединачне износе утврђене 
Финансијским планом Програма упла-
тити на жирорачуне носилаца обиље-
жавања. 
 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 3. 
 

Министарство за борачка пита-
ња ће, по потреби, са реализаторима 
активности закључити уговоре којим 
ће се дефинисати међусобне обавезе 
те начин обезбјеђења инструмената за 
намјенски утрошак средстава и угово-
ре о дјелу за извршиоце појединих ак-
тивности утврђених Програмом. 
 

Члан 4. 
 

Након утрошка одобрених сре-
дстава, реализатори активности су ду-
жни доставити Министарству за бора-
чка питања извјештај, сходно уговоре-
ним обавезама по претходно закључе-
ном уговору. 
 

Члан 5. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско- подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-11-667/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
21.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

411 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  
 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
8/15), члана 46. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 12/21) и члана 17. Закона 
о новчаним подстицајиима у пољопри-
вреди и руралном развоју на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 4/13 
и 10/20), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 130. редовн-
ој сједници, одржаној дана 28.04.2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сугласности на Програм 

утрошка средстава „Програм 
руралног развоја за 2022. годину” 

утврђен у Буџету Министарства за 
привреду на економском коду  

614 300 - ТЕК002 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама - 
Рурални развој за 2022. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Програм утрошка средстава „Пр-
ограм руралног развоја за 2022. годи-
ну”, утврђен у Буџету Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на економском коду 
614 300 ТЕК002 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама – Рура-
лни развој за 2022. годину, у износу од 
60.000.00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је Про-
грам из члана I. ове Одлуке. 
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Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско- подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско- под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-720/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
28.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................... 
 

411a) 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава „Програм 

руралног развоја за 2022. годину“ 
утврђен у Буџету Министарства  

за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде на економском 

коду 614 300 ТЕК002 - Текући 
трансфери непрофитним 

организацијама – Рурални развој  
за 2022. годину 

 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је Програм ут-
рошка средстава „Програм руралног 
развоја за 2022. годину“ утврђен у Бу-
џету Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде на 
економском коду 614 300 ТЕК 002 - Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама - Рурални развој за 2022. 
годину. 
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      ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
               01.01.2022. до 31.12.2022. године 
 
Буџетска позиција:    17. Министарство  
                                                  за привреду 
 
Економски код:                               614 300 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                                  60.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:           Харис Салковић 
 
Позиција одговорног лица: Министар 
 
Контакт лице за Програм:  
                                           Расим Сијерчић 
 
Контакт-телефон:                 038 227 857/  
                                                   038 243 106 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у складу са Законом о 
новчаним подстицајима у пољоприв-
реди и руралном развоју на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, донијела је Одлуку о давању сагла-
сности на Програм број: 03-11-720/22 
од 28.04.2022.године („Службене  нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 05/22). 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
Сврха програма 
 

Сврха Програма је пружање по-
дршке физичким лицима, јединицама 
локалне самоуправе и непрофитним 
организацијама у области руралног ра-
звоја на подручју Босанско-подрињск- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
ог кантона Горажде који омогућавају 
развој руралног подручја Босанско-по-
дринског кантона Горажде, а у складу 
са Стратегијом развоја пољопривреде 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за период 2019-2023. година и Зако-
ном о новчаним подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
4/13 и 10/20). 
 

Програм за сврху има пружање 
подршке економском, социјалном и 
културном развоју руралних подручја 
на начин који доприноси повећању 
разноликости економских дјелатности, 
упошљавању у руралним подручјима, 
побољшању општих услова за остваре-
ње прихода и квалитета живота рура-
лних заједница на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде, а све у 
складу са Стратегијом развоја пољоп-
ривреде Босанско-подрињског канто-
на Горажде за период 2019-2023.година. 
 
Опис програма 
 

Програм руралног развоја има 
за циљ да унаприједи економски, со-
цијални и културни положај у рурал-
ним подручјима Босанско-подрињског 
кантона Горажде кроз подстицање мје-
ра и финансирање пројеката и захтјева 
који доприносе економском, социјал-
ном и културном напредку руралних 
подручја. 
 

Програм утрошка средстава 
„Програм руралног развоја за 2022. го-
дину“ на економском коду 614 300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама - Рурални развој Мини- 
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старства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2022. годину 
(у даљем тексту: Програм), дефинише 
битне елементе за доношење програ-
ма, као што су општи и посебни  циљ-
еви Програма, потребна средства за 
реализацију Програма, критерије за 
расподјелу средстава  (општи и посеб-
ни услови), корисници средстава, пот-
ребан број радника за провођење Про-
грама и мониторинг, процјена резул-
тата те процјена непредвиђених расхо-
да и издатака. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
Општи/основни циљеви Програма 
 

Основни циљеви Програма су 
подстицање конкурентности руралног 
подручја и заштита околине у рурал-
ним подручјима Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са Страте-
гијом  развоја пољопривреде Босанско-
подрињског кантона Горажде за пери-
од 2019-2023. година („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број: 8/19) и Закона о новчаним 
подстицајима у пољопривреди и рура-
лном развоју на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 4/13 и 10/20),  који 
омогућавају развој руралног подручја 
Босанско-подринског кантона Горажде. 
 
Посебни/специфични циљеви Прог-
рама 
 

Достизање сврхе и општег ци-
ља Програма планирано је кроз оства-
ривање сљедећих посебних циљева 
Програма: 
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- Подстицање конкурентности 

руралног подручја 
- Заштита околине у руралном 

подручју. 
 
Подстицање конкурентности  рурал-
ног подручја 
 

Први посебни циљ Програма је 
подстицање конкурентности руралног 
подручја, гдје се настоји осигурати ста-
билан извор дохотка за пољопривре-
дне произвођаче кроз повећање учеш-
ћа на тржишту, већу тржишну оријен-
тацију, побољшање руралне инфра-
структуре, повећање економске актив-
ности младих пољопривредника. Кроз 
подстицање конкурентности настоји 
се постићи побољшање инфраструк-
турних, технолошких и људских ресу-
рса чији су резултати продуктивност и 
квалитет руралног подручја, чиме се 
може постићи трајно повећање удјела 
производа на тржишту, што води по-
бољшању одрживости руралних еко-
номија и заједница на подручју кан-
тона. 
 

У првом посебном циљу под-
ршка ће се обезбиједити за сљедеће вр-
сте активности, које могу бити предло-
жене за суфинансирање у оквиру овог 
Програма: 
 

a) инвестиције у пољопривредна 
газдинстава: 

- набавка пољопривредне опре-
ме. 

б) рурална инфраструктура: 
- санација некатегорисаних путе-

ва који повезују насељена мјес-
та, дијелове насељеног мјеста у 
руралним подручјима, те прис-
тупних путева до пољопривре- 
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дних површина и  газдинстава 
не укључујући асфалтирање, 

 
- суфинансирање изградње или 

замјене уличне расвјете, елект-
ро мреже, водоводне или кана-
лизационе инфраструктуре у 
руралном подручју. 

 
Заштита околине у руралном подручју  
 

Други посебни циљ Програма 
огледаће се кроз осигурање заштите 
околине у руралним  подручјима, гдје 
се настоји унаприједити околински ас-
пект, те заштитити и унаприједити ст-
ање биодиверзитета, боље управљање 
водама и очување аутохтоних животи-
њских врста, који ће унаприједити ста-
ње и вриједност околишних ресурса и 
њихову заштиту кроз одрживо кориш-
тење. 
 

У другом посебном циљу под-
ршка ће се обезбиједити за сљедећу 
активност која може бити  предложена 
за суфинансирање у оквиру овог Про-
грама: 
 

a) активности које се односе на 
очување аутохтоних животињ-
ских врста 

- порибљавање ријека на подру-
чју кантона и обнова зечије ди-
вљачи у ловиштима кантона. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА 
 
Висина средстава за провођење 
Програма 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма дефинисана су Буџетом  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:12/21), 
на економском коду 614 300 ТЕК 002 - 
Текући трансфери непрофитним  ор-
ганизацијама  - Рурални развој у изно-
су од 60.000,00 КМ. 
 
Максимални буџет по компонентама 
 

Програмом се утврђује висина, 
односно максимални износ средстава 
за посебне циљеве Програма по ком-
понентама и то како слиједи: 
 
Укупан буџет Програма:   60.000 КМ 
 
Први посебни циљ Програма - Под-
стицање конкурентности руралног по-
дручја                              48.000 КМ 
 
- Прва компонента првог посебног 

циља - инвестиције у пољопривре-
дна газдинстава 
 

Максимални буџет:          30.000 КМ 
 

- Друга компонента првог посебног 
циља - рурална инфраструктура                                  
 

Максимални буџет:    18.000 КМ 
 
Други посебни циљ Програма – Заш-
тита околине у руралном подручју              
                                          12.000 КМ 
 
- Прва компонента другог посебног 

циља - очување аутохтоних живо-
тињских врста 
Максимални буџет:   12.000 КМ 

 
 У оквиру првог посебног циља 
руралног развоја - конкурентност ру-
ралног подручја суфинансираће се сљ-
едеће компоненте односно активнос-
ти: 
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У првој компоненти – инвести-
ције у пољопривредна газдинства реа-
лизоваће се сљедећа активност: 
 

- набавка пољопривредне опреме. 
 

У другој компоненти – инвести-
ције у руралну инфраструктуру реа-
лизоваће се сљедеће активности: 

 

- санација некатегорисаних путе-
ва који повезују насељена мјес-
та, дијелове насељеног мјеста у 
руралним подручјима, те прис-
тупних путева до пољопривре-
дних површина и газдинстава 
не укључујући асфалтирање, 

 
- суфинансирање изградње или 

замјене уличне расвјете, елект-
ро мреже, водоводне или кана-
лизационе инфраструктуре. 

 
 У оквиру другог посебног циља 
руралног развоја - заштита околине у 
руралном подручју суфинансираће се 
очување аутохтоних животињских вр-
ста кроз сљедећу активност: 
 

- прибљавање ријека на подручју 
кантона и обнова зечије дивља-
чи у ловиштима кантона. 

 
У оквиру прве компоненте пр-

вог посебног циља аплицирају физич-
ка лица са подручја Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, која путем зах-
тјева аплицирају до максималног изно-
са средстава до 1.000,00 КМ, а у оквиру 
друге компоненте првог посебног ци-
ља аплицирају путем пројеката једи-
нице локалне самоуправе са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, до максималног износа средстава 
до 5.000,00 КМ. 
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У оквиру прве компоненте дру-
гог посебног циља аплицирају путем 
пројеката непрофитне организације са 
подручја Босанско-подрињског канто-
на Горажде до максималног износа 
средстава до 4.000,00 КМ.  
 
Редистрибуција средстава 
 

У случају потребе која се укаже 
у току имплементације Програма, Ми-
нистарство може направити редистри-
буцију средстава са једне на другу ко-
мпоненту у износу до максимално 20 
процената (20%) од износа компоненте 
са које се средства преносе. Редистри-
буцију ових средстава Министарство 
ће извршити одлуком министра. 
 

У случају измјене укупне врије-
дности Програма која је резултат изм-
јене и допуне Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, преусмјерења 
са  других  кодова  или  на друге  кодо-
ве унутар Буџета Министарства и пре-
усмјеравања између буџетских корис-
ника, Министарство за привреду ће 
вршити  измјену и допуну Програма у 
складу са потребама на основу којих су 
донесене одлуке о преусмјеравању, по-
већањем или смањењем укупне врије-
дности Програма уз сагласност Владе. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
Начин расподјеле средстава 
 

Расподјела средстава вршиће се 
додјелом државне помоћи у новцу за 
активности и мјере које доприносе ос-
тваривању општег и посебних циљева 
Програма. 
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Расподјела средстава у случају 
додјеле државне помоћи у новцу вр-
шиће се на основу одобрених пројека-
та и захтјева у складу са Програмом. 
Коначне одлуке о додјели државне  
помоћи за појединачне пројекте и зах-
тјеве из средстава овог Програма на 
приједлог  Министарства за привреду 
доноси Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Уз пројекат јединице локалне 
самоуправе и непрофитне организа-
ције дужне су доставити сљедећу до-
кументацију: доказ о регистрацији пра-
вног субјекта од надлежног органа, по-
тврду о упису у регистар газдинстава 
и клијената, увјерење о измиреним по-
реским обавезама (изузимајући инди-
ректне порезе), увјерење о порезној ре-
гистрацији-идентификациони број, 
увјерење о измиреним порезима и до-
приносима за запосленике (уколико 
нема запослених, доставља овјерену 
изјаву да нема упослених и неизмире-
них обавеза), биланс стања и биланс 
успјеха овјерен од стране надлежне по-
реске управе за претходну годину (до-
стављају само непрофитне организа-
ције), наративни финансијски извје-
штај за претходну годину (достављају 
само непрофитне организације) и пот-
врду о отвореном жирорачуну. 

Уз захтјев физичка лица дужна 
су доставити сљедећу документацију: 
потврду о упису у регистар газдинста-
ва и клијената, увјерење о измиреним 
пореским обавезама (изузимајући  ин-
директне порезе), потврду о отворен-
ом жирорачуну. 
 
Критерији за расподјелу средстава 
 

Расподјела средстава за актив- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
ности садржане у пројектима и захтје-
вима извршит ће се сразмјерно  допри-
носу у достизању општег и посебних 
циљева Програма, очекиваних резул-
тата  Програма и других елемената за 
расподјелу у складу са одредбама Про-
грама.  
 

Приликом одлучивања о распо-
дјели средстава из предходног става 
примјењиваће се критерији путем кој-
их ће се оцјењивати битни аспекти 
утицаја активности предложене за су-
финансирање из средстава Програма. 
 

Критерији по основу којег ће се 
вршити расподјела средстава Програ-
ма су: 
 

Финансијски и оперативни капаците-
ти апликанта за провођење активнос-
ти, 
 
Усклађеност активности са сврхом, оп-
штим и посебним циљем Програма, 
 
Методологија провођења планиране 
активности, 
 
Допринос  одрживом побољшању ста-
ња, 
 
Трошковна  ефикасност у провођењу 
активности. 
 

Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених пројеката и зах-
тјева за средствима у складу са посеб-
ним циљевима Програма.  Расподјела 
средстава вршиће се додјелом државне 
помоћи у новцу. 
 

Коначну сагласност на пријед-
лог корисника за додјелу средстава др-
жавне помоћи из овог Програма даје  
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Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 
Кандидовање приједлога пројекта и 
захтјева  за средствима 
 

Приједлози пројеката и захтјева 
за средствима достављају се након об-
јављивања јавног позива, који се рас-
писује у складу са одредбама Програма. 
 

Приједлози пројеката се достав-
љају за аплицирање за средства у ок-
виру првог циља друге компоненте 
(подстицање конкурентности рурал-
них подручја-рурална инфраструкту-
ра) и могу  аплицирати само јединице 
локалне самоуправе са подручја Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде. 
 

Приједлози пројеката се достав-
љају за аплицирање за средства у ок-
виру другог циља Програма (заштита 
околине – очување аутохтоних живо-
тињских врста) и могу аплицирати са-
мо непрофитне организације са под-
ручја Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Приједлози захтјева достављају 
се само у оквиру првог посебног циља 
прве компоненте Програма (подстица-
ње конкурентности руралних подру-
чја-инвестиције у пољопривредна газ-
динства) и могу аплицирати само физ-
ичка лица са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

Минимални и максимални из-
нос средстава који може бити затраж-
ен за суфинансирање пројеката рурал-
не инфраструктуре креће се у распону 
од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ. Мини- 
мални и максимални износ средстава 
који може бити затражен за суфинан- 
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сирање пројеката који се односе  на 
очување аутохтоних животињских вр-
ста креће се у распону од 1.000,00 КМ 
до 4.000,00 КМ. Минимални и макси-
мални износ средстава који може бити 
затражен за суфинансирање захтјева 
који се односе на инвестиције у пољо-
привредна газдинства креће се у рас-
пону од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ. 
 

Јединице локалне самоуправе 
могу доставити максимално два при-
једлога пројекта, непрофитне органи-
зације могу доставити само један при-
једлог пројекта, а физичка лица могу 
доставити само један приједлог захтјева. 
 

Апликанти који аплицирају са 
пројектима дужни су осигурати влас-
тито учешће у суфинансирању пројек-
та у износу минимално 20% од укупне 
вриједности пројекта, а апликанти ко-
ји аплицирају са захтјевима у износу 
минимално 15% од укупне вриједно-
сти захтјева. 
 

Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви аспе-
кти приједлога пројеката и захтјева об-
јективно селектују и процијене. 
 

Сви приједлози пројеката и зах-
тјева се процјењују у складу са крите-
ријима Програма којим ће се вредно-
вати њихов допринос остваривању ци-
љева Програма на начин предвиђен 
процедурама аплицирања, селекције, 
евалуације и рангирања из Програма.  
 
Општи услови и посебни услови 
 
Општи услови за учествовање у Про-
граму су: 
 
- да су уписани у регистар пољопри- 
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вредних газдинстава, односно рег-
истар клијената у складу са Зако-
ном о пољопривреди, 

 
- да имају производњу на подручју 

Босанско-подрињског кантона Го-
ражде или да крајњи корисници 
пројекта имају пољопривредну пр-
оизводњу на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и да се 
пројекти реализују на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Гора-
жде, 

 
- да имају регистрацију на простору 

Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 

 
Посебни услови за учествовање у 
Програму: 
 
- да су намјенски утрошили средства 

одобрена од стране Владе Босанско 
-подрињског кантона Горажде у 
периоду од протекле три године 
уколико им је таква помоћ додјеље-
на, 

 
- да нису користили новчана средст-

ва за исте намјене у периоду од 
протекле три године из средстава 
овог Програма, 

 
- да су непрофитне организације ре-

гистроване најмање једну годину 
дана од дана подношења аплика-
ције за учествовање у Програму, 

 
- да нису користили новчана средст-

ва по Програму руралног развоја за 
2021.годину (односи се на физичка 
лица), 

 
- да немају неизмирених обавеза за 

порезе и допринсе осим обавеза ко-
је су обухваћене уговором о репро- 
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грамирању обавеза (изузимајући 
индиректне порезе), 

 
- корисници који нису испоштова-

ли уговорене обавезе (нису намје-
нски утрошили дозначена средст-
ва, нису доставили извјештаје о 
намјенском утрошку средстава у 
складу са потписаним уговором) 
не могу аплицирати по овом                      
Програму у наредне три године, 
као и одговорно лице из таквог 
правног субјекта у било којем дру-
гом правном субјекту, 

 
- корисници који имају дуга по ос-

нову јавних прихода по било ком 
основу не могу аплицирати по ов-
ом Програму. 

 
Кандидовање приједлога пројеката и 
захтјева  за средствима 
 

Приједлози пројеката и захтјева 
за средствима достављају се након да-
вања сагласности на Програм од стра-
не Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде и објављеног јавног пози-
ва, који се расписује у складу са одре-
дбама Програма.  
 

Минимално један јавни позив 
ће се расписати по Програму.  
 

Подношење приједлога пројек-
та и захтјева за средствима врши се ис-
кључиво на апликационим обрасцима 
прописаним од стране Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви аспе-
кти приједлога пројеката и захтјева об-
јективно селектују и процијене. 
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Сви приједлози пројеката и зах-
тјева за средствима се процјењују у ск-
ладу са процедурама аплицирања, се-
лекције, евалуације и рангирања. 
 
Процедуре аплицирања, селекције и 
евалуације пројеката и захтјева за 
средствима 
 

Апликанти који у форми про-
писаној од стране Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде доставе приједлоге проје-
ката и захтјева за средствима у роко-
вима предвиђеним Програмом имају 
статус апликанта. 
 

Јавни позив за циљеве Програ-
ма се расписује након стицања услова, 
односно након давања сагласности на 
Програм од стране Владе. Јавни позив 
минимално садржи сажетак сврхе, оп-
штег и посебних циљева, начин рас-
подјеле и рокове за достављање апли-
кација. 
 

Јавни позив се објављује на ин-
тернет страници Владе Босанско-под-
рињског кантона и у  једном или више 
електронских медија. 
 

Крајњи рок за објављивање јав-
них позива је 01.новембар 2022.године 
у 16:00 сати. 
 
Отварање апликација и администра-
тивна провјера 
 

Отварање апликација и адми-
нистративна провјера за приједлоге 
пројеката и захтјева се проводи најка-
сније 30 дана од затварања јавног позива.  
 

Административна  провјера  се   
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проводи у циљу утврђивања да ли ли-
це које је доставило апликацију испу-
њава услове за добијање статуса апли-
канта у складу да одредбама овог Про-
грама. Административну провјеру вр-
ши комисија Министарства за привре-
ду. Комисија провјерава да ли аплика-
ција задовољила сљедеће услове: 
 

- да је апликација достављена у року 
и на начин предвиђен Програмом, 
 

- да ли апликант испуњава опште и 
посебне услове учествовања у Про-
граму, 

 

- да су достављени сви прилози на 
начин предвиђен Програмом, 
 

- да је обезбијеђено властито учешће 
на начин предвиђен Програмом, 
 

- да је апликација потпуна и испра-
вно електронски попуњена у скла-
ду са прописаном формом и фи-
нансијским условима.  

 
Уколико су ови услови испуње-

њи, комисија ће апликацију евалуи-
рати у складу са одредбама Програма. 
Комисија може затражити од аплика-
нта достављање додатне документаци-
је уколико је очигледно да је документ 
изостављен због случајне техничке гр-
ешке, што се може индиректно утвр-
дити на основу преостале достављене 
документације. Комисија може затра-
жити допуну документације за макси-
мално два услова општих или посеб-
них услова који су прописани Прог-
рамом. У супротном, апликација ће и 
без евалуације бити одбијена из адми-
нистративних разлога. Апликације у 
којима није предвиђено прописано вл-
астито учешће ће се у фази админис-
тративне провјере одбити као неприх-
ватљиве за финансирање. Пројекти и  
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захтјеви у којима су тражена средства  
већа или мања од утврђене висине сре-
дстава предвиђене Програмом у фази 
административне провјере ће бити ау-
томатски одбијени као неприхватљиви 
за финансирање. Апликације писане 
рукописом ће бити аутоматски одби-
јене. 
 
Евалуација достављених приједлога 
пројеката и захтјева 
 

За провођење процеса селекци-
је, евалуације и оцјењивања приједло-
га пројеката и захтјева Министарство 
формира комисију. 
 

Комисија све достављене апли-
кације разматра и евалуира у периоду 
од максимално 30 дана од завршетка 
административне провјере. 
 

У евалуацији пројеката и захтје-
ва комисија примјењује пет група ин-
дикатора и то: 
 

- Финансијски и оперативни капа-
цитети апликанта 

 

- Релевантност 
 

- Методологија 
 

- Одрживост 
 

- Буџет  и трошковна ефикасност 
 
Оцјењивање апликација 
 

Евалуација апликација се про-
води на основу скале за евалуацију. 
Евалуациони критерији су подијељени 
у оквиру група и подгрупа. За сваку 
подгрупу комисија даје оцјену између 
1 и 5 према сљедећим категоријама 
процјена:  
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1 - веома слабо;  
2 - слабо;  
3 - адекватно;  
4 - добро;  
5 - веома добро. 
 

Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуационој скали. Мак-
сималан број бодова за пројекат и зах-
тјев износи 100. 
 

Пројекти и захтјеви који имају 
мање од 70 бодова, се одбацују у првом 
кругу селекције. Уколико је укупан ре-
зултат у поглављу релевантност мањи 
од 15 апликација се одбија, без обзира  
на добијен укупан максималан број 
бодова. 
 

Уколико је укупан резултат у 
поглављу буџет и трошковна ефикас-
ност мањи од 15, апликација се одбија 
без обзира на добијен укупан макси-
малан број бодова. 
 

Комисија ће процјењивати ври-
једност индикатора. Приликом одре-
ђивања вриједности индикатора коми-
сија ће се придржавати приоритета, 
финансијских критерија и начина ра-
нгирања који су прописани Програ-
мом. Сви чланови комисије додјељују 
оцјене, а укупан број бодова се добија  
када се сума оцјена добијених од свих 
чланова комисије подијели са бројем 
чланова комисије. Министарство за 
привреду ће донијети посебан акт (од-
луку) којом ће дефинисати висину до-
дјеле новчаних средстава према броју 
освојених бодова. 
 
 
 



03. јун/липањ 2022.                                                                                    Број 5 – страна 1279 
 
 

Скала за евалуацију 
 

КРИТЕРИЈ 
СКАЛА 

Пројекти/захтјеви 

1.     Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10 

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању  
       пројектом/захтјевом 5 

1.2. Процијењени ниво техничког и стручног знања и иску- 
        ства неопходног за имплементацију пројеката/захтјева 5 

2.    Релевантност 30 

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и 
       посебни циљ Програма? 5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритетне активно- 
       сти у оквиру посебног циља?  5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате 
       Програма?  5x2 

3. Методологија 10 
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта/захтјева одго- 
       варајуће и конзистентне са циљевима и очекиваним  
       резултатима пројекта/захтјева? 

5 

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта/захтјева, конкретна 
      анализа проблема, да ли су предложене активности одгова- 
      рајуће за рјешавање презентираног проблема, те да ли су 
      на задовољавајући начин планирани расположиви ресурси 
      апликанта који могу допринијети рјешавању проблема? 

5 

4.   Одрживост 25 
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети 
       рјешавању проблема који је наведен у приједлогу проје- 
       кта/захтјеву? 

5x2 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне 
       мултипликативне ефекте на укупни рурални развој у 
       Босанско-подрињском кантону Горажде? 

5 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи 
       финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће 
       се остваривати и након престанка финансирања из Про- 
       грама, у периоду од минимално три године? 

5x2 
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5.  Буџет  и трошковна ефикасност 25 

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних 
       резултата задовољавајући? 5x2 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за им- 
       плементацију планираних активности? 5x2 

5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени 
       на начин да доказују да ће средства Програма бити иско- 
       риштена на ефикасан и економичан начин? 

5 

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 100 
 
Процедуре одобравања приједлога 
пројеката и захтјева 
 

Пројекте и захтјеве који су у 
процесу евалуације добили 70 и више 
бодова, комисија рангира по броју ос-
војених бодова. 
 

У процесу одобравања, комиси-
ја може увидом на терену провјерити 
стање у погледу усклађености ствар-
ног стања са стањем наведеним у при-
једлогу пројекта или захтјева. 
 

Након проведеног рангирања  
одобравају  се  сви најбоље  рангирани  
пројекти и захтјеви до висине распо-
ложивих средстава која су Програмом 
дефинисана.  Сви  најбоље  рангирани 
пројекти и захтјеви за које постоје  ра-
спложива средства имају статус одоб-
рених пројеката и захтјева. 
 

Приједлози пројеката и захтјева 
који имају 70 и више бодова, али за чи-
је финансирање нема расположивих 
средстава, стављају се на листу чекања 
у случају обезбјеђења додатних сред-
става за Програм или доношења одлу-
ке о прерасподјели средстава у складу 
са одредбама Програма.  У супротном, 
приједлог пројекта и захтјева се одбија. 

 
Одобрене пројекте и захтјеве Ми-

нистарство предлаже Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде да до-
несе одлуку о одобравању приједлога 
пројекта и захтјева који ће се суфина-
нсирати средствима из Буџета Босан-
ско-подрињског кантона – економски 
код 614 300 – Текући трансфери неп-
рофитним организацијама  - Рурални 
развој. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, приступа 
се потписивању уговора за суфинан-
сирање пројекта и захтјева. Уговором 
се дефинише начин имплементације 
пројекта, вријеме имплементације, оба-
везе корисника средстава и Министа-
рства за привреду и начин обезбјеђе-
ња инструмената за намјенски утрош-
ак средстава. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су физич-
ка лица, непрофитне организације и 
јединице локалне самоуправе у облас-
ти руралног развоја на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде,  
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који омогућавају развој руралног под-
ручја Босанско-подринског кантона 
Горажде, те који испуњавају опште и 
посебне услове Програма из 2022. го-
дине и који су успјешно завршили  пр-
оцес аплицирања, селекције и  евалуа-
ције и који су успјешно рангирани за  
кориштење средстава из овог Програма. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
привреду и Програм не захтјева анга-
жовање додатних радника на провође-
њу Програма, изузев за кориштење ва-
њских услуга за потребе израде базе 
података регистра корисника. 
 
Мониторинг имплементације 
Програма 
 

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са потписаним уговорима и у 
складу са одредбама овог Програма. У  
циљу  осигурања  процјене  резултата  
одабрани  корисници  су  дужни нак-
он утрошка одобрених средстава дос-
тавити Министарству за привреду  из-
вјештај о проведеним активностима  
које  су  одобрене  за  финансирање  из  
Програма. 
    

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614 300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - Рурални развој 
врши Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
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Мјерење резултата и проведен-

их активности ће се вршити на  основу  
периодичних мониторинга имплемен-
тације пројеката и захтјева, те сачиња-
вањем записника уз који ће бити сва 
неопходна документација којом се до-
казује имплементација намјенског ут-
рошка додијељених средстава (уплат-
нице, рачуни, фактуре, уговори и сл.). 
 

У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Ми-
нистарство предлаже Влади доношење 
одлуке о поврату додијељене  државне 
помоћи. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
Преглед очекиваних резултата  
 

Апликанти су дужни у пријед-
логу пројекта и захтјева навести специ-
фичне резултате који су директно по-
везани са очекиваним резултатима ов-
ог Програма. Све апликације које се 
подносе за финансирање из средстава 
Програма ће бити процјењиване у од-
носу на њихове очекиване резултате. 
Очекивани резултати приједлога про-
јеката и захтјева за средствима се про-
цјењују у односу на очекиване резул-
тате Програма. 
 

Очекивани резултати који су 
предложени у приједлогу пројекта и 
захтјева ће се користити за оцјену ква-
литете приједлога пројекта и захтјева и 
њиховог доприноса остваривању ци-
љева Програма, а такође ће бити кри-
териј за оцјену намјенског утрошка ср-
едстава и испуњавања уговорених оба- 
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веза по одобреним грантовима Мини-
старства за привреду. 
 

Мјерење  резултата  активности  
ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга имплементације и резулта-
та обиласком корисника на терену и 
на основу писмених извјештаја корис-
ника средстава. 
 

У  циљу  осигурања  процјене  
резултата  Програма,  одабрани  кори-
сници  који су добили подршку дужни 
су након  утрошка  одобрених  средста-
ва  доставити  Министарству  за  прив-
реду извјештај о проведеним  активно-
стима које су одобрене за финансира-
ње из Програма са доказном докуме-
нтацијом .   
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
Непредвиђени  расходи 
 

Непредвиђени расходи могу се 
појавити у случају повећане потражње 
за подстицајним мјерама из Програма. 
Непредвиђени расходи за остале Про-
грамом предвиђене активности могу  
се појавити само као резултат промје-
на унутар интерне структуре самог 
Програма али не и довести до повећа-
ња укупних непредвиђених расхода 
Програма.  
 
Ризици 
 

Како би се смањили ризици у 
процесу имплементације Програма, 
уведене су новине и у процесу селек-
ције и мониторингу активности које су 
подржане у оквиру овог Програма.  

03. јун/липањ 2022. 
 
 
Новине се односе на омогућавање те-
ренске посјете службеницима и при-
купљања додатних информација нео-
пходних за процес селекције, те мони-
торинг у току саме имплементације 
ак-тивности и мјера које су подржане 
овим Програмом. 
 

Апликанти су дужни планира-
ти одговарајуће мјере које ће подузети 
у случају остваривања ризика који мо-
гу утицати на остваривање циљева и 
резултата који су предвиђени у актив-
ностима и мјерама за које су добили 
подршку из овог Програма. 
 
Број:04-11-725-2/22   М И Н И С Т А Р 
05.05.2022.године         Харис Салковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

412 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Уговора о пословној сарадњи за 
пласирање линије финансирања уз су-
бвенционирање дијела профитне мар-
же за привредна друштва и обртнике 
који послују на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, број:03-14-
1669/и 7 од 20.10.2017.године, Одлуке 
о одобравању предложеног Уговора и 
финансирања уз субвенционирање ди-
јела профитне марже за привредна 
друштва, број:03-14-403/18 од 22.03.2018. 
године, Уговора о субвенционирању 
каматне стопе, број: 04-14-450-3/18 од 
05.06.2018.године, Уговора о субвенци-
онирању каматне стопе, број:04-14-450-
2/18 од 05.06.2018.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 130. редовној сједници, одржаној 
дана 28.04.2022.године, д о н о с и: 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за исплату 

субвенција, седмог дијела  
профитне марже 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност за исплату субвенције, седмог 
дијела профитне марже од 2% прив-
редном друштву „БЕНО“ д.о.о. у укуп-
ном износу од 1.570,53 КМ, по Уговору 
број: 1415258040000879 износ од 897,03 
КМ за период од 01.04.2021. до 30.09. 
2021. године и по Уговору број:1415258 
040001073 износ од 673.50 КМ за пери-
од од 06.04.2021. до 05. и 0.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

Субвенционирање седмог дије-
ла профитне марже из члана 1. ове Од-
луке ће се извршити у складу са Уго-
вором о пословној сарадњи за пласи-
рање линије финансирања уз субвен-
ционирање дијела профитне марже за 
привредна друштва и обртнике који 
послују на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, број:03-14-1669 
/17 од 20.10.2017.године, Уговором о 
дугорочном финансијском партнерст-
ву, број: 1415258040000879 од 15.03.2018. 
године и предложеним Уговором о 
дугорочном финансијском партнерст-
ву, број: 1415258040001073 од 15.03.2018. 
године. закљученим између ББИ банке 
д.д. Сарајево и привредног друштва 
„БЕНО“ д.о.о. Горажде. Одлуке о одо-
бравању предложеног Уговора и фи-
нансирања уз субвенционирање дије-
ла профитне марже за привредна дру-
штва и Уговора о субвенционирању 
дијела каматне стопе, закљученим из- 
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међу привредног друштва „БЕНО“ 
д.о.о. Горажде и Министарства за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
               
Број:03–11-719/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
28.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

413 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19 и 99/19) и члана 25. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број:12/21), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на својој 130. редовној сједници, 
одржаној дана 28.04.2022.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобрава се пре-
расподјела расхода и издатака како 
слиједи: 
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- из Буџета Министарства за урбани- 
  зам, просторно уређење и заштиту    
   околине са економских кодова: 
 
- 611100 - Бруто плате и накнаде пла-  
  те износ од 2.000,00 КМ, . 
- 613700 - Издаци за текуће одржава- 
  ње износ од 12.500,00 КМ 
- 614300 - Текући трансфери непро- 
  фитним организацијама износ од  
   45.000,00 КМ 
 

преусмјерити 
 

у Буџет Министарства за образовање, 
младе, науку, културу и спорт – ЈУ 
ОШ „Устиколина” Устиколина на 
економски код: 
 

- 821600 - Реконструкција и инвести-  
  ционо одржавање износ од 59.500,00  
  КМ 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисни-
ци, свако у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 3. 
 

Одлука слупа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-718/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
28.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

414 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“ број: 

03. јун/липањ 2022. 
 
 
8/15), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину, („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број:12/21), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 130. редовној сједници, одржа-
ној дана 28.04.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих трансфера 

општинама/граду у саставу 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају те-
кући трансфери општинама/граду у 
саставу Босанско- подрињског кантона 
Горажде за мјесец АПРИЛ 2022. године 
из Буџета Министарства за финансије 
са економског кода 614100 - Текући 
трансфери другим нивоима власти-
општине/град Босанско-подрињског 
кантона како слиједи: 
 
1. Град Горажде 20.000,00 КМ, на рач-

ун број: 1028400000002222 отворен 
код Унион Банке д.д. експозитура 
Горажде 

 

Врста прихода: 732114,  
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 

 
2. Општина Фоча у Федерацији БиХ 

20.000.00 КМ, на рачун број: 101-140 
-00005957-42 отворен код Привре-
дне банке д.д. Сарајево, филијала 
Горажде. 

 

Врста прихода: 732114,  
шифра: 134,  
буџетска организација: 0000000 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
3. Општина Пале у Федерацији БиХ 

20.000,00 КМ на рачун број: 102-007-
0000018886 отворен код Унион бан-
ке Сарајево, филијала Горажде. 

 

Врста прихода: 732114,  
шифра: 136,  
буџетска организација: 0000000 

 
Члан 2. 

  
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Корисници средстава из члана 
1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец под-
нијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-717/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
28.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

415 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 32. став 2. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022. го-
дину („Службене новине Босанско-по- 

Број 5 – страна 1285 
 

 
дрињског кантона Горажде“, број: 
12/21), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 130. редовној сјед-
ници, одржаној дана 28.04.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 
обуће за полицијске службенике 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сугласно-
ст полицијском комесару Управе по-
лиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, у складу са Планом јавних 
набавки Управе полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде за буџ-
етску 2022. годину, покрене поступак 
набавке зимске обуће - гојзерица за 
полицијске службенике у укупно про-
цјењеној вриједности од 46.170,00 КМ 
са ПДВ-ом. 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за набавку 
обуће из члана 1. ове Одлуке обезбије-
ђена су у Буџету Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број:12/21), раздјел 
14, организациони код 142 - Управа 
полиције,  на економском коду: 613400 
- Набавка материјала и ситног инвен-
тара. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Управа полиције Министарст- 
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ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Минис-
тарство за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, свако из своје 
надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-716/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
28.04.2022.године                Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

416 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 

из Буџета Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 001) - 
Текући трансфер за спорт за 2022. го-
дину, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 130. редовној 
сједници, одржаној дана 28.04.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
носиоцу спортских дјелатности на 

нивоу Босанко-подрињског кантона 
Горажде за додатне програме 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 7.000,00 КМ носиоцу спо-
ртских дјелатности на нивоу Босанко-
подрињског кантона Горажде за дода-
тне програме, и то: 

 
Карате клуб 
,,Специјал“ 

Горажде 

Организација међународног такмичења у каратеу 
под називом „1. ГОРАЖДЕ СПЕЦИЈАЛ КУП 2022“ 

који се одржава у Горажду 21.05.2022. године 
7.000,00 КМ 

Жирорачун Карате клуба „Специјал“ Горажде број: 1862610310169470  
отворен код Зират банке 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) - Текући трансфер за 
спорт за 2022. годину. 
 

Члан 3. 
 

Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 

науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извијештај о утрошку 
буџетских средстава за додатне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
ДП-2, који је саставни дио Критерија 
за финансирање спорта из јавних сре-
дстава којима се подстиче обављање 
спортских дјелатности на нивоу Бо-
санско-подрињског кантона Горажде  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 16/11, 
3/12,  2/13 и 2/14). 
 

Члан 4. 
 

Уколико корисник средстава не 
реализује спортску активност из члана 
1. ове Одлуке, добијена средства по ов-
ој Одлуци дужан је у истом износу 
вратити Министарству за образовање, 
младе, науку, културу и спорт, а одлу-
ку о томе донијеће Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде након под-
ношења извјештаја од стране Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт. 
 

Члан 5. 
 

Одлука слупа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–11-715/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
28.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

417 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 5. Одлуке о утврђивању 
Календара обиљежавања значајних до-
гађаја, датума и личности из одбрам-
бено-ослободилачког рата 1992-1995. 
година у Босанско-подрињском канто-
ну („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде” број: 16/16 
и 4/21), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за бора-
чка питања са економског кода 614300 
- Текући трансфери непрофитним ор- 
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ганизацијама, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде на својој 130. 
редовној сједници одржаној дана 28.04. 
2022. године, до н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних  

средстава на име обиљежавања  
Дана златних љиљана 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства у износу од 1.000,00 
(словима: хиљаду 0/100) КМ на име 
обиљежавања Дана златних љиљана у 
2022.години. 
 

Члан 2. 
  

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама - Обиљежавање 
значајних датума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу активно-
сти Савезу добитника највећих ратних 
признања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде на жирорачун број: 
1990540005884792 отворен код ШПАР-
КАСЕ банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Министарство за борачка пита- 
ња ће са корисником средстава потпи- 
сати уговор о финансирању/суфина- 
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нсирању одобреног пројекта/захтјева, 
којим ће се дефинисати начин и ври-
јеме имплементације пројекта/захтје-
ва, обавезе корисника средстава и Ми-
нистарства за борачка питања те нач-
ин обезбјеђења инструмената за намје-
нски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 

Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима која су одобрена за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–11-714/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
28.04.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

418 
 

        На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године, о давању сагла-
сности на Програм утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022. годи- 
ну“, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давању сагла- 
сности на Програм о измјенама и до- 

03. јун/липањ 2022. 
 
 
пунама Програма утрошка средстава 
„Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022. годи-
ну“ број:03-11-519/22 од 31.03.2022.го-
дине“ утврђеног у Буџету Министар-
ства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину на 
економском коду 614 500( ПОД 002) - 
Субвенције јавним предузећима-под-
стицај пољопривредној производњи у 
износу од 350.000,00 КМ и Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Влада Босанско-подрињског  
кантона Горажде, на својој 131. редов-
ној сједници, одржаној дана 10.05.2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди - 

подстицај за производњу конзумне 
јабуке - пренос род 2021.године 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства за подстицај у 
пољопривреди - производња конзумне 
јабуке пренос-род 2021.година, у изно-
су од 2.802,79 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ произвођача који је ос-
тварио право на подстицај са висином 
појединачног износа како слиједи: 
03. јун/српањ 2022. 
 

1. З.З. „Агроподриње“  
Горажде............................ 2.802,79 КМ 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 (ПОД 002 - Субвенција јав-
ним предузећима-пољопривредна про-
изводња) производња конзумне јабуке 
пренос - род 2021.година, у износу од 
2.802,79 КМ. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-758/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

419 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињскогкантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
08/15) и чланa 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 12/21), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 131. редовној сједници, одржаној да-
на 10.05.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

подршке развоју других нивоа 
власти по пројектима за 2022.годину 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сaгласно-
ст na Програм подршке развоју других 
нивоа власти по пројектима за 2022.го-
дину.  
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу 100.000 КМ су обезбијеђе-
на у Буџету Министарства за привре-
ду Босанско-подрњског кантона Гора-
жде на економском коду 614100 РАЗ 
001- Текући трансфери другим нивои-
ма власти. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-759/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

........................... 
 

419a) 
 

Назив програма:                    
                                                                     
Програм подршке развоју дру-
гим нивоима власти кроз про-
јекте за 2022.годину 

 
Буџетски корисник:        Министарство  
                                                  за привреду  
Буџетски раздјел:    17 
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Економски код:           614 100  (РАЗ 001) 
 
Аналитички код        РАЗ 001 
 
Назив аналитичког кода:            Текући 
      трансфери другим нивоима власти  
 
Период реализације програма:   
Од добијања сагласности до 31.12.2022.  
 
Укупна вриједност програма:   
                                   100.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:     Харис Салковић  
 
Позиција одговорног лица:  Министар 
 
Контакт лице за програм: 
                                              Емир Ходовић 
 
Контакт-телефон:      +387-38-228-640  
 
Контакт е-маил:   
       jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba 
и                         
 
Интернет:        www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 

На основу члана 46. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 12/21) и Закона 
о систему државне помоћи у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ”  
број:10/12), Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М    
У Т Р О Ш К А  С Р Е Д С Т А В А 

Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину са економског 

кода 614 100 РАЗ 001– Текући 
трансфери другим нивоима власти 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

ТАЧКА 1. 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма утрошка сред-
става Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са економског кода 614 
100 РАЗ 001 – Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, а гласи: Програм 
подршке развоју других нивоа вла-
сти по пројектима за 2022.годину (у 
даљем  тексту: Програм). 
 

ТАЧКА 2. 
 

НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА 
ЗА ПРИВРЕДУ 

 
На основу Закона о министар-

ствима и другим тијелима кантоналне 
управе Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
09/13) надлежности Министарства при-
вреде су предлагање и провођење по-
литике у области индустрије, подузи-
мање мјера за унапређење производ-
ње, управљање природним богатстви-
ма, развој пољопривреде, управљање 
пољопривредним земљиштем, узгој, 
заштита и унапређење шума, шумске 
комуникације и експлоатација шума, 
индустријске воде, водопривредне ак-
тивности, кориштење вода у енергет-
ске и рекреационе сврхе, употреба и 
заштита вода, улагања у привредна 
предузећа, саобраћај роба и услуга, уч-
ешће у креирању политике увоза и из-
воза, контрола цијена производа и ус-
луга, закључивање економских спора-
зума, креирање и имплементација по-
литике кантоналног туризма, развој ту-
ристичких ресурса, развој рекреативн-
их, рехабилитационих и других цен- 

mailto:jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/


03. јун/липањ 2022. 
 
 
тара, промоција туризма, угоститељст-
во, подузетништво, провођење поли-
тке развоја комуникација и транспорт-
не инфраструктуре, развој јавног сао-
браћаја, изградња, обнова и одржава-
ње саобраћајница од значаја за кантон, 
модернизација цестовног саобраћаја и 
осигурање комуникационих веза на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 
Програм је  израђен у складу са: 
 

a) Законом о извршењу Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину („Службе-
не новине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“ број:12/21), 

 

б)   Програмом рада Владе Босан- 
ско-подрињског кантона Гора-
жде за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 03/22), 

 

ц)   Стартегијом развоја Босанско- 
подрињског кантона Горажде 
за период 2021-2027. („Службе-
не новине Босанско-подрињск-
ог Горажде“ број: 04/21). 

 
ТАЧКА 3. 

 
ОПИС ПРОГРАМА 

 
Програм подршке развоју дру-

гих нивоа власти кроз пројекте осигу-
рава да се планирана средства из Буџе-
та Министарства за привреду користе 
на транспарентан, специфичан, мјер-
љив начин са сврхом да се подрже ло-
калне заједнице са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

a) Одредбе о почетку и роковима 
провођења Програма, 
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б)   Општи циљ и посебни циљ  
       Програма за 2022. годину, 
ц)   Потребна средства за провође-  
       ње Програма, 
д)   Критерије за расподјелу сред- 
       става, 
е)   Процедуре аплицирања, селек- 

ције и евалуације пројеката и за-
хтјева за средствима, 

ф)  Приоритете, финансијски кри- 
       терији и начин рангирања, 
г)   Процјену резултата, 
х)   Назив корисника средстава, 
и)  Процјену непредвиђених расхо- 
      да и ризика. 

 
Програм дефинише битне еле-

менте за добијање сагласности од ст-
ране Владе у складу са Законом о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде (сврха Програма, оп-
шти и посебни циљеви, критерији за 
расподјелу средстава, корисници сред-
става, начин процјене резултата и про-
цјена непредвиђених расхода и издатака). 
 

Програм је отворен за суфинан-
сирање пројеката локалних заједница 
који се тичу побољшања путне инфра-
структуре, уређење паркинг-простора, 
улична расвјета и остали  инфраструк-
турни пројекти од општег  интереса. 
 

 У складу са финансијским мо-
гућностима, јединице локалне самоуп-
раве могу учествовати са властитим 
средствима у износу до 20% од укупне 
вриједности пројекта. 
 

ТАЧКА 4. 
 

ПОЧЕТАК И РОКОВИ ПРОВОЂЕЊА 
ПРОГРАМА 

 
У Програму су дефинисане ак- 
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тивности за 2022. годину, а провођење 
Програма почиње добивањем  саглас-
ности од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде и трајаће до 
31.12.2022.године, односно до утрошка 
новчаних средстава. 
 

ТАЧКА 5. 
 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ  
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 
5.1. (Општи циљ) 

 
Општи циљ Програма је пружа-

ње подршке јединицама локалне само-
управе са подручја Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде кроз пројекте 
којим ће аплицирати према Министа-
рству за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде на основу објав-
љених јавних позива за достављање 
пројеката у циљу побољшања услова и 
квалитета живота на подручју локалне 
заједнице. 
 

5.2. (Посебан циљ) 
 

Програм садржи посебан циљ 
за 2022. годину који је усклађен са оп-
штим циљем Програма. Посебан циљ 
Програма је: 
 

- Подршка у побољшању путне 
инфраструктуре на подручју 
кантона 

- Уређење паркинг-простора 
- Улична расвјета  
- Остали инфраструктурни про-

јекти   
 
(Подршка у побољшању путне инфра-
структуре на подручју кантона) 
 

Подршка у побољшању путне 
инфраструктуре на подручју Кантона 
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планирана је за пројекте који укључују 
активности на изградњи, реконструк-
цији и санацији путне инфраструкту-
ре на подручју јединица локалне само-
управе са подручја Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде с циљем пости-
зања бољих и квалитетнијих услова за 
кретање моторних возила, пјешака при-
ликом одлазака и долазака становни-
штва са подручја Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у њиховим свако-
дневним потребама.  
 

Подршка у уређењу паркинг-
простора на подручју кантона плани-
рана је за пројекте који укључују акти-
вности на реконструкцији постојећих 
паркинг-простора као и изградња нов-
их паркинг-мјеста на подручју једини-
ца локалне самоуправе са подручја Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
са циљем постизања бољих услова за 
рјешавање проблема пракинга мотор-
них возила са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Подршка у побољшању уличне 
расвјете на подручју Босанско-подри-
њског кантона планирана је за проје-
кте који укључују активности на по-
бољшању, реконструкцији и санацији 
уличне расвјете на подручју јединица 
локалне самоуправе са подручја Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, са 
циљем постизања бољих услова за кре-
тање пјешака и моторних возила са по-
дручја Босанско-подрињског кантона 
Горажде у њиховим свакодневним по-
требама, те освјетљење насељених мје-
ста, пјешачких стаза и сл. 
 

ТАЧКА 6. 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
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6.1. (Висина средстава  
за провођење Програма) 

   
Потребна средства за провође-

ње Програма дефинисана су Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на економском коду 614 100 РАЗ 001 
–Текући трансфери другим нивоима 
власти у износу од 100.000,00 КМ. 
 

6.2.(Максимални буџет) 
 

Програмом се утврђује висина 
средстава за посебан циљ.  
 
 За посебан циљ, односно за фи-
нансијску компоненту Програма, де-
финисан је сљедећи буџет: 
 

- за све активности из посебног 
циља буџет износи укупно 
100.000,00 КМ 

 
Максималан износ гранта који се може 
одобрити за појединачне пројекте из 
посебног циља  износи  30.000,00 КМ, 
док вриједност укупног пројекта није 
ограничена. 
 

6.3. (Редистрибуција средстава) 
 

У случају измјене укупне врије-
дности Програма која је резултат изм-
јене и допуне Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, преусмјерења 
са других  кодова или на друге кодове 
унутар Буџета Министарства за прив-
реду и преусмјеравања између буџет-
ских корисника, Министарство за  при-
вреду  се овлашћује да  може  вршити 
измјену и допуну Програма у складу 
са потребама на основу којих су доне-
сене одлуке о преусмјеравању, повећа-
њу или смањењу укупне вриједности 
Програма уз сагласност Владе. 
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ТАЧКА 7. 

 
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

7.1. (Начин расподјеле средстава) 
 

Расподјела средстава у случају 
додјеле државне помоћи у новцу врши-
ће се на основу  одобрених пројеката у 
складу са Програмом. Коначне одлуке 
о додјели државне помоћи за поједи-
начне пројекте из овог Програма на 
приједлог Министарства за привреду 
доноси Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

7.2. (Критерији за расподјелу) 
 

Средства из Буџета ће се додје-
љивати корисницима сразмјерно њи-
ховом доприносу  остваривању општег 
и посебног циља и очекиваних резул-
тата Програма.  
 

За оцјењивање доприноса оства-
ривања циљева Програма примјењи-
ваће се критерији који су дефинисани  
за потребе рангирања апликација, ка-
ко би се осигурало да приоритети 
Програма буду испуњени, а стање у 
локалним заједницама побољшано у 
складу са Програмом. 
 

7.3. (Кандидовање приједлога 
пројекта) 

 
Приједлози пројеката за додјелу 

средстава достављају се на основу обја-
вљених јавних позива Министарству за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

Сви приједлози пројеката се про-
цјењују у складу са процедурама апли-
цирања, селекције, евалуације и ран- 
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гирања. Процјењивање пријава за дод-
јелу средстава проводи се у складу са 
процедурама аплицирања. 
 

ТАЧКА 8. 
 

ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА, 
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКАТА  ЗА                      
СРЕДСТВИМА 

 
8.1. (Апликанти) 

 
Апликанти који испуњавају оп-

ште услове за учествовање у Програ-
му и који у форми прописаној од стра-
не Министарства за привреду доставе 
приједлог Пројеката за средствима им-
ају статус  апликанта.  Апликант може 
одабрати најповољнији начин аплици-
рања на средства. 
 

8.2. (Кандидовање приједлога 
пројеката) 

 
Апликант  може кандидовати са-

мо приједлог пројекта у којем је плани-
рано финансирање трошкова пројекта 
из средстава Програма, а апликант ни-
је ограничен на само један приједлог 
пројекта, што значи да под овим ус-
ловима апликант може доставити ви-
ше приједлога  пројеката. 

Обавезни садржај приједлога 
пројекта је дефинисан у форми за ап-
лицирање, која се налази у Прилогу 1. 
овог Програма. 
 

8.3. (Финансирање  приједлога  
пројеката) 

 
Максималан износ укупног бу-

џета предложених пројеката није ог-
раничен, а износ гранта у складу са ја-
вним позивом износи максимално до  
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30.000,00 КМ по једном предложеном 
пројекту. 
 

8.4. (Отварање  апликација и 
административна  провјера) 

 
Отварање апликација и адми-

нистративна провјера за приједлоге  
Пројеката се проводи одмах након ис-
тека рока за достављање пројеката по 
јавним позивима. 

Административна  провјера  се  
проводи у циљу утврђивања да ли ли-
це које је доставило апликацију испу-
њава услове за добивање статуса апли-
канта у складу да одредбама овог Про-
грама. Административну провјеру про-
води комисија Министарства за прив-
реду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. Комисија провјерава да ли је 
апликација задовољила сљедеће услове: 

 
a) да је апликација достављена у 

року и на начин предвиђен Пр-
ограмом, 

 

б)   да је апликација потпуна и исп- 
равно попуњена у складу са про-
писаном формом,  

 
ц)  да су достављени сви прилози    
      на начин предвиђен Програмом, 

 
д)  да апликант испуњава опште  
      услове за учествовање у Прог- 
      раму, 

 
е)   да је апликација у складу прио- 

ритетима, посебним условима и 
ограничењима за кориштење 
подршке, 

 

ф)  да је апликација усклађена са  
сврхом Програма, општим ци-
љем Програма, да је захтјевана 
подршка у складу са посебним  
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циљевима Програма, да је пре-
дложено финансирање у скла-
ду са одредбама о финансира-
њу, да су испуњени услови и 
критерији за остваривање под-
стицаја. 

 
Уколико су ови услови испуње-

ни, комисија ће апликацију евалуира-
ти у складу са одредбама Програма. 
Комисија може затражити од аплика-
нта достављање додатне документаци-
је уколико је очигледно да је документ 
изостављен због случајне техничке гре-
шке, а што се може индиректно  утврди-
ти на основу преостале достављене до-
кументације. Комисија може затражи-
ти допуну документације за максима-
лно два доказа о испуњавању општих 
или посебних услова који су прописа-
ни Програмом. У супротном, аплика-
ција ће и без евалуације бити одбијена 
из административних разлога.  
Апликације писане рукописом ће бити 
аутоматски одбијене. 
 

8.5. (Евалуација достављених 
приједлога пројеката) 

 
За провођење процеса селекци-

је, евалуације и оцјењивања приједло-
га пројеката Министарство за привре-
ду ће формирати  комисију од три (3) 
члана. 
 
 Комисија све достављене апли-
кације разматра и евалуира у периоду 
од максимално 30 дана од завршетка 
једног од јавних позива. 

У евалуацији пројеката комиси-
ја примјењује пет група критерија и 
то: 
 

a) Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 
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б)   Релевантност 
 

ц)   Методологија 
 

д)   Одрживост 
 

е)   Буџет и трошковна ефикасност 
 
8.6. (Оцјењивање/евалуација апликација) 
 

Евалуација апликација се про-
води на основу критерија и скале за 
евалуацију. Евалуациони критерији су 
подјељени у оквиру група и подгрупа. 
За сваку подгрупу комисија даје оцјену 
између 1 и 5 према сљедећем редосли-
једу:  
 
1 - веома слабо;  
 

2 - слабо;  
 

3 - адекватно; 
  

4 - добро;  
 

5  - веома добро. 
 
             Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки критериј 
предвиђен у евалуационој скали. Мак-
сималан број бодова за пројекат изно-
си 100. 
 

Пројекти који имају мање од 70 
бодова се одбацују у првом кругу се-
лекције. Уколико је укупан резултат у 
поглављу релевантност мањи од 15, 
апликација се одбија без обзира на до-
бивен укупан максималан број бодова.  
 

Уколико је укупан резултат у 
поглављу буџет и трошковна ефикас-
ност мањи од 15, апликација се одбија 
без обзира на добивен укупан макси-
малан број бодова. 
 

Комисија ће процјењивати ври- 
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једност критерија. Приликом одређи-
вања вриједности критерија комисија 
ће се придржавати приоритета, посе-
бног услова, финансијских критерија 
и начина рангирања који су прописа-

ни Програмом. Сви чланови комисије 
додјелују оцјене, а укупан број бодова 
се добија када се сума оцјена добивен-
их од свих чланова комисије подјели са 
бројем чланова комисије. 

 
8.7. (Критерији и скала за евалуацију) 

 

К Р И Т Е Р И Ј СКАЛА 
Пројекти 

  
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10 
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом 5 
1.2. Процијењени ниво финансијских капацитета апликанта 
       неопходних за имплементацију пројеката 5 

2. Релевантност 30 
2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне 
       циљеве Програма? 10 

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритетне активности 
       Програма? 10 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резултате 
       Програма? 10 

3. Методологија 10 
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и  
       конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта? 5 

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа про- 
       блема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјеша- 
       вање презентираног проблема, те да ли су на задовољавајући 
       начин планирани расположиви ресурси апликанта неопходни 
       за остваривање планираних резултата из пројекта? 

5 

4. Одрживост  20 
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети рје- 
       шавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта или 
       захтјеву? 

5 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне ефекте на 
       побољшање стања у привреди на подручју Босанско-подрињск- 
       ог кантона Горажде?  

10 

4.3. Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипли- 
       кативне ефекте на сектор у којем апликант послује, односно на 
       прерађивачки сектор Босанско-подрињског кантона Горажде? 

5 

5. Буџет  и трошковна ефикасност 30 
5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних 
       резултата задовољавајући? 10 
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5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплеме- 
        нтацију планираних активности? 10 

5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени на 
       начин да доказују да ће средства Програма бити искориштена 
       на ефикасан и економичан начин? 

10 

 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 
 

100 
 

8.8. (Процедуре одобравања 
приједлога пројеката) 

 
Пројекте који су у процесу ева-

луације добили више од 70 бодова ко-
мисија рангира по броју освојених бо-
дова. 
 

У процесу одобравања, комиси-
ја може увидом на терену провјерити 
стање у погледу уклађености стварног 
стања са стањем наведеним у пријед-
логу пројекта. 
 

Након  проведеног  рангирања,  
одобравају се најбоље рангирани про-
јекти до висине расположивих средста-
ва која су Програмом  дефинисана за 
сваки појединачни циљ. Најбоље ран-
гирани пројекти за које постоје распо-
ложива средства имају статус одобре-
них  пројеката. 
 

Одобрене пројекте Министар-
ство за привреду предлаже Влади Бос-
анско-подрињског кантона Горажде да 
донесе одлуку о одобравању приједло-
га пројекта који ће се суфинансирати 
из средстава Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде – економски 
код 614 100 – Текући трансфери дру-
гим нивоима власти. 
 

Уколико се ради о одобреном 
пројекту којим се кориснику одобрава 
исплата средстава у новцу, истовреме-
но са приједлогом одлуке о одобрава-

њу приједлога пројекта, Влади Канто-
на се доставља одобрени приједлог про-
јекта и преднацрт уговора о суфина-
нсирању одобреног пројекта. 
 

Уколико се одлуком Владе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
одобрава износ гранта већи од 10.000 
КМ, прије потписивања уговора, нац-
рт уговора доставља се Кантоналном 
правобраниоцу на мишљење. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде и прибав-
љеног мишљења Кантоналног право-
бранилаштва на нацрт уговора, прис-
тупа се потписивању уговора за суфи-
нансирање пројекта, о чему се аплика-
нт писмено обавјештава. Уговором се 
дефинише начин имплементације пр-
ојекта, вријеме имплементације, обаве-
зе корисника средстава и Министар-
ства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и начин обезбјеђе-
ња инструмената за намјенски утро-
шак средстава.  
 

Након потписивања уговора, Ми-
нистарство за привреду предлаже Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде да, у складу са Законом о изврше-
њу Буџета, донесе одлуку о одобрава-
њу средстава из Буџета Кантона – еко-
номски код 614 100 – Текући трансфе-
ри другим нивоима власти у складу са 
потписаним уговором. 
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Након прихватања приједлога 
одлуке о одобравању захтјева за испла-
том средстава од стране Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, зах-
тјев за плаћање се доставља Министа-
рству за финансије Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

Интервентна средства из тачке 
7.2. ће се додјељивати на приједлог 
комисије и Министарства  за привреду 
појединачним одлукама Владе.  
 

ТАЧКА 9. 
 

НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
 

9.1. (Корисници  средстава) 
 

Корисници  средстава  Програ-
ма су локалне заједнице са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де које испуњавају опште и посебне ус-
лове Програма и које су успјешно  зав-
ршиле процес аплицирања, селекције 
и евалуације те које су успјешно ран-
гиране за кориштење  средстава из ов-
ог  Програма. 
 

Корисници и имплементатори 
средстава из Програма се одређују од-
луком Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

9.2. (Регистар корисника) 
 

Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
води регистар корисника у којем се на-
лазе сви релевантни подаци о датој др-
жавној помоћи у оквиру овог Програ-
ма за период од пет година од године 
добијања државне помоћи.  
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ТАЧКА 10. 
 

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом овог Програма 
очекује се побољшање путне инфра-
структуре. У случају  промјене висине 
средстава и других трошкова по овом 
Програму који могу настати као резу-
лтат промјене законских прописа или 
усклађивања Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, Програм се 
може мијењати, повећавати или сма-
њивати износ средстава. 
 

10.1. (Мониторинг имплементације 
Програма) 

 
Мониторинг се проводи са циљ-

ем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са потписаним уговорима и у 
складу са одредбама овог Програма. У  
циљу осигурања процјене резултата, 
одабрани  корисници су дужни након  
утрошка одобрених средстава  доста-
вити Министарству за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде из-
вјештај о проведеним активностима ко-
ја су одобрена за финансирање из  Про-
грама.    

Надзор реализације Програма 
врши Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 

Мјерење резултата и проведен-
их активности ће се вршити на основу 
периодичног мониторинга имплемен-
тације пројекта сачињавањем записни-
ка уз који ће бити сва неопходна доку-
ментација којом се доказује имплемен-
тација намјенског утрошка додијеље-
них средстава. 

У случају да резултати монито- 
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ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Ми-
нистарство за привреду предлаже Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Го-
ражде доношење одлуке о поврату до-
дијељење државне помоћи или преу-
смјеравање у складу са одредбама Про-
грама.   
 

ТАЧКА 11. 
 

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАСХОДА И РИЗИКА 

 
11.1. (Непредвиђени расходи) 

 
Непредвиђени расходи за Про-

грамом предвиђене активности могу 
се појавити само као резултат промје-
на унутар интерне структуре самог 
Програма, али не и довести до повећа-
ња укупних непредвиђених расхода 
Програма. 
 

11.2. (Ризици) 
 

Како би се смањили ризици у 
процесу имплементације Програма, 
уведене су новине и у процесу селек-
ције и мониторигу активности, које су 
подржане у оквиру овог Програма. Но-
вине се односе на омогућавање служ-
беницима теренске посјете и прикуп-
љања додатних информација неопход-
них за процес селекције, те монитори-
нг у току саме имплементације актив-
ности и мјера које су подржане овим 
Програмом. 
 

Апликанти су дужни планира-
ти одговарајуће мјере које ће подузети 
у случају остваривања ризика који мо-
гу утицати на остваривање циљева и 
резултата који су предвиђени у актив-
ностима и мјерама за које су добили 
подршку из овог Програма. 
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ТАЧКА 12. 
 

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министарству за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Програм не захтијева ан-
гажовање додатних радника на прово-
ђењу Програма, изузев за кориштење 
вањских услуга за потребе израде базе 
података регистра корисника. 
 

Број:04-11-816-2/22         М И Н И С Т А Р 
17.05.2022.године         Харис Салковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај Програм дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број:03-11-759/22  од 
дана 10.05.2022.године. 
 

420 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде број: 
08/15) и члана 39. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 12/21), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 131. 
редовној сједници, одржаној дана 10. 
05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

поступка јавне набавке 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде да 
покрене поступак јавне набавке путем 
директног споразума за преграђивање 
сале у згради Министарства за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, ради уређења двије канцелари-
је за потребе Министарства за привреду.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а поступак провести у складу са одре-
дбама Закона о јавним набавкама, пу-
тем директног споразума. 
 

Члан 3. 
 

Средства за реализацију ове на-
бавке обезбијеђена су у Буџету Мини-
старства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде на економском 
коду 613700 - ТЕО 001- Издаци за теку-
ће одржавање. Процијењена вриједно-
ст набавке је 6.000,00 КМ без ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-757/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

421 
 

На основу члана 25. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине („Службене новине Ф БиХ“ број: 
12/10) и члана 23. Закона о Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 

03. јун/липањ 2022. 
 
 
ског кантона Горажде“, број:8/15), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 131. редовној сједници, 
одржаној дана 10.05.2022.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на измјене и 

допуне Плана и Програма утрошка 
средстава Дирекције за цесте 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину. 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на измјене и допуне Плана и прог-
рама утрошка  средстава Дирекције за 
цесте Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022.годину. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду - 
Ди-рекција за цесте и Министарство за 
Финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, свако у оквиру своје  на-
длежности, а средства обезбиједити из 
Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
821600 - Реконструкција и инвести-
ционо одржавање (цеста и мостова). 
 

Члан 3. 
 

Измјене и допуне Плана и прог-
рама утрошка средстава из члана 1. 
ове Одлуке саставни су дио ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-756/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.......................... 
 

421а) 
 

Технички подаци о програму 
 
Година:    2022 
 
Буџетски раздјел:                   17 
 
Економски код:          613 700 
                                                            821 300 
            821 600 
 
Назив економског кода:       
 

Издаци за  текуће одржавање   
 

Набавка опреме 
 

Реконструкција и инвестиционо одр-
жавање  
 
Назив програма:    План и Pрограм 
Дирекције за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде за 2022. годину 
(Програм утрошка средстава) 
 
Укупна вриједност програма:  
                                                 1.110.500 КМ 
 
Сагласност: Сагласност на измјене и 
допуне овог Плана и програма утрош-
ка средстава дала је Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде Одлу-
ком број:03-11-756/22 од 10.05.2022.г.  
 
Одговорно лице:   
              Санела Авдибеговић, дипл.ецц. 
 
Позиција одговорног лица:   Директор 
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Контакт лицеа за програм:  
                                  Санела Авдибеговић 
 
Контакт-телефон:   038 221 804 
 
Контакт е-маил:  
 sanela_avdibegovic@yahoo.com    
 
Интернет:   www.mp.bpkg.gov.ba 
 
Датум:                   мај 2022. године 
 
Објављивање:      Програм је објављен у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског канотна Горажде“ број: 05/22. 
 
 
НАЗИВ 
 

Измјене и допуне Плана и про-
грама Дирекције за цесте Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022. го-
дину 
 

Након разграничења намјенск-
их прихода, Буџет Дирекције за цесте 
Босанско-подрињског кантона за  2022. 
годину увећан је за 161.754 КМ,  што у 
укупном Буџету износи  1.342.050 КМ. 
 

Износ у вриједности од 161.754 
КМ ићи ће на економски код 821600 - 
Реконструкција и инвестиционо одр-
жавање (цеста и мостова). 
 

Буџет Дирекције за цесте Боса-
нско-подрињског кантона за 2022. го-
дину након разграничења приказан је 
у наредној табели: 
 
 
 
 
 

mailto:sanela_avdibegovic@yahoo.com
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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Табела 2: 
 

Буџет Босанско-подрињског кантона – Буџет Дирекције за цесте 
 

Еконо-
мски 
код 

ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ЦЕСТЕ 

БУЏЕТ  
ЗА 2021. 
ГОД. СА 

ПРЕУСМЈЕ-
РЕЊИМА 

Средства 
Буџета за 

2022. 
годину 

Намјенски 
приходи 
за 2022. 
годину 

БУЏЕТ ЗА 
2022. 

ГОДИНУ 

 
ИНД- 
ЕКС 

 

611000 ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

     

611100 Бруто плате и накнаде плате  133.000 165.000  165.000 124 
611200 Накнаде трошкова запослених 22.000 30.000  30.000 136 
612100 ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА      
612100 Доприноси послодавца 16.000 16.000  16.000 100 
613000 ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ      
613100 Путни трошкови 300 1.000  1.000 333 
613300 Издаци за комуникацију и комуналне 

услуге          2.000 2.000        2.000 100 
613400 Набавка материјала и ситног 

инвентара 900 900  900 100 
613500 Издаци за услуге превоза и горива 1.700 3.000  3.000 176 
613700 Издаци за текуће одржавање (цеста и 

мостова) 540.000 0 500.000 500.000 93 
613700 Издаци за текуће одржавање  6.000 2.000 5.000 7.000 116 
613800 Издаци осигурања, банкарских услуга 

и услуга платног промета 500 1.000  1.000 200 
613900 Уговорене услуге и друге посебне 

услуге 2.650 2.650  2.650 100 
614000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ      
614100 Текући трансфери нижим нивоима 

власти 0 0  0 0 

821000 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ 
СРЕДСТАВА      

821300 Набавка опреме 3.000 8.000 40.000 48.000 1600 
821600 Реконструкција и инвестиционо 

одржавање (цеста и мостова) 938.863 0 565.500 565.500 60 
 УКУПНО: 1.666.913 231.550 1.110.500 1.342.050 80 
 Број запослених: 8 9  9  

 
Укупна средства Дирекције за цесте која су планирана Буџетом за 2022. 

годину износе: 1.342.050 КМ. 
 

Планирана структура расхода Дирекције за цесте Босанско-подрињског 
кантона за 2022. годину је сљедећа: 

 

1. Трошкови пословања Дирекције* 231.550 КМ 
2. Одржавање регионалних цеста 500.000 КМ 
3. Одржавање ваге 5.000 КМ 
4. Набавка возила 40.000 КМ 
5. Имплементација пројеката у области развоја и модернизације 

регионалних цеста 565.500 КМ 
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3.3.  Максимални буџет  
        по компонентама 
 

Након измјене максимални бу-
џет за сваку финансијску компоненту 
Програма  је сљедећи:  
 
1. Модернизација и реконструкција 

путне инфраструктуре на региона-
лној цести Р-448 и Р-448а 

 

Максимални буџет:         565.500 КМ 
 
2. Побољшање укупног стања на ре-

гионалној цести и осигурање усло-
ва за нормално одвијање цестовног 
саобраћаја 

 

Максимални буџет:         500.000 КМ 
 

3. Одржавање ваге                        
 

Максимални буџет              5.000 КМ 
 
4. Набавка возила 

 

Максимални буџет            40.000 КМ 
 
                      УКУПНО:       1.110.500 КМ 
 
 
4. ПРИОРИТЕТИ И 

ПРИОРИТЕТНА ПОДРУЧЈА 
 

Код модернизације регионалне 
цесте Р 448, Поткозара-Горажде-Хре-
новица, дионица Ророви-Радићи се  
мијења, а нова дионица на којој ће се 
радити и гдје су преусмјерена дотатна 
средства након разграничења намјен-
ских прихода је дионица Баре – Хре-
новица. 
 

Такође, у наредном периоду је 
планирано учешће у санацији од кли-
зишта на регионалним путевима Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  
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које би се трбало реализовати заједно  
са Кантоналном управом цивилне за-
штите Босанско-подрињског кантона 
Горажде и виших нивоа власти. 
 
 
IV РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИ- 
      ЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

У ТАБЕЛИ 4. Преглед планира-
них активности на реконструкцији и 
инвестиционом одржавању у 2022. го-
дини  се мјења и гласи: 
 

Средства у износу од 565.500 КМ 
предвиђена на економском коду 821 
600 - Реконструкција и инвестиционо 
одржавање (цеста и мостова) усмјери-
ће се на начин предвиђен у табели: 
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Табела 4: 
 

Преглед планираних активности на реконструкцији и инвестиционом  
одржавању у 2022. години 

 

Р.бр. 
Регио-
нална 
цеста 

Дионица регионалне цесте ОПИС РАДОВА 
ПРЕДВИЂ
ЕН БУЏЕТ 

(КМ) 
 
 
1 

 
 
Р 448а 

Модернизација регионалне цесте 
Р-448а, Осаница-Иловача-Пра-ча, 
дионица Зоровићи-Горшић Поље 
 

-Изравнавање и профили- 
 сање коловоза и извлаче- 
 ње одводних канала 
- Израда носивог слоја, 
  насипањем каменог  
  материјала са набијањем, 
- Уградња новог хабајућег 
  слоја асфалта и 
- Насипање и набијање 
   банкина. 

 
 
345.000 

 
 
2 

 
 
Р 448 

Модернизација регионалне цесте 
Р-448, Поткозара-Горажде-Хрено-
вица, дионица Баре - Хреновица 
 

-Уклањање старог асфа- 
  лта и тампона, 
- Израда носивог слоја 
  насипањем каменог  
  материјала са набијањем, 
- Уградња новог хабајућег 
  слоја асфалта и 
- Насипање и набијање 
  банкина. 

 
 
145.511 
 
 

 
3 
 

 Надзор, пројектовање, елаборати и 
консултантске услуга 

Услуге надзора послова 
реконструкције и консу-
лтантске услуге 

 
9.989 
 

 
4 

 Учешће у санацији од клизишта 
на регионалним путевима Босан-
ско-подрињског кантона Го-ражде 

- Израда пропуста 
- Саниција трупа цесте 
- Израда сухозида 
- Бетонирање каналица за 
  одвдњу воде 
- Постављање мреже 
- Израда невезаног носи- 
   вог слоја 
- Израда потпорних зидо- 
   ва и др. 

 
65.000 

  УКУПНО  565.500  
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VI     ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА  
 

Правилном реализацијом Пла-
на и програма уз адекватну контролу 
изведених радова очекивани резулта-
ти, који се превасходно огледају у об-
езбјеђењу услова за несметано и без-
бједно одвијање саобраћаја неће изос-
тати. Поред тога добиће се: 
 

- Реализацијом редовног (љетног 
и зимског) одржавања сигурни-
ји и квалитетнији саобраћај уче-
сника у саобраћају регионалн-
им путевима Р-448, Поткозара-
Горажде-Хреновица и Р-448а, 
Осаница-Иловача-Прача.  

 
- Модернизовани дијелови реги-

оналне цесте: Р-448а, Осаница-
Иловача-Прача, дионице: Зоро-
вићи-Горшић Поље, као и реги-
оналне цесте: Р-448, Поткозара-
Горажде-Хреновица, дионица: 
Баре - Хреновица. 

 
Број:04/I-11-72-1/22       Д И Р Е К Т О Р 
16.05.2022.године    Санела Авдибеговић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 
Сагласност на Измјене и допуне овог 
Плана и програма утрошка средстава 
дала је Влада  Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Одлуком  број: 03-11-
756/22 дана 10.05.2022. године. 
 

422 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 131. редовној 
сједници, одржаној дана 10.05.2022.го-
дине, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
фактуре број: 80/22 од 21.04.2022. 

године за изведене радове на 
санацији настале штете (ванредно 
одржавање) на регионалном путу  

Р 448а Осаница-Иловача-Прача 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање фактуре број: 
80/22 од 21.04.2022.године, на  износ од 
35.375,00 КМ, испостављене од стране 
привредног друштва ,,Окац“ д.о.о. Го-
ражде, за изведене радове на санацији 
настале штете (ванредно одржавање) 
на регионалном путу Р 448а Осаница-
Иловача-Прача. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
613700 - Издаци за текуће одржавање 
(цеста и мостова), издвојених на под-
рачуну Дирекције за цесте. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Број:03–11-755/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
08/15) и члана 39. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде11 број: 12/21), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 131. 
редовној сједници, одржаној дана 
10.05.2022. године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сугласности за покретање 
поступка јавне набавке 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
покрене поступак јавне набавке путем 
директног споразума за израду Пред-
физибилити студије вјетропаркова на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а поступак провести у складу са одре-
дбама Закона о јавним набавкама, пу-
тем директног споразума. 
 

Члан 3. 
 

Средства за реализацију ове на-
бавке обезбијеђена су у Буџету Мини-
старства за привреду Босанско-подри- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
њског кантона Горажде на економском 
коду 821500 - Набавка сталних средста-
ва у облику права (израда пројеката). 
Процијењена вриједност набавке је 
6.000.00 КМ без ПДВ-а.  
   

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-795/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

424 
 

На основу чланова 23. и 24. За-
кона о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:8/15) и члана 35. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:12/21), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 131. ред-
овној сједници, одржаној дана 10.05. 
2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату  

за мјесец април 2022. године 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се основица за плату 
за полицијске службенике, као и друге 
упосленике за које није утврђена осно-
вица, а који плату примају из Буџета 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де, за мјесец АПРИЛ 2022. године, у  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
износу од 371,00 КМ 
 

Члан 2. 
 

Код запослених лица из члана 
1. ове Одлуке плата се одређује тако 
што се коефицијент утврђен за одре-
ђено радно мјесто помножи са основи-
цом из члана 1. ове Одлуке, након чега 
се укупан износ увећава по основу ми-
нулог рада за 0,6% за сваку навршену 
годину радног  стажа, с тим да укупно 
повећање не може бити веће од 20%. 
 

Члан 3. 
 

Основица из члана 1. ове Одлу-
ке се не односи на упосленике на које 
се примјењују одредбе Закона о плата-
ма и накнадама у органима власти Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
као и на упосленике оних институи-
ција које су ускладиле своје платне ра-
здреде и  коефицијенте са наведеним 
Законом, јер се на исте примјењује ос-
новица од 290,00 КМ која је већ утврђе-
на Законом о извршењу Буџета Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022. годину. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
  
Број:03–11-754/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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         На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 131. редовној 
сједници, одржаној дана 10.05.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сугласности Министарству 
за урбанизам, просторно уређење и 

заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде за 

пријаву на Јавни позив за одабир 
корисника Програма утрошка 

средстава са критеријима расподјеле 
средстава „Текући трансфери  

другим нивоима власти и 
фондовима - за пројекат утопљавања 

зграда ради уштеде енергије“ 
Федералног министарства 

просторног уређења 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за пријаву на Јавни позив за одабир  
корисника Програма утрошка сред-
става са критеријима расподјеле сред-
става „Текући трансфери другим ни-
воима власти и фондовима - за проје-
кат утопљавања зграда ради уштеде 
енергије“, који расписује Федерално 
министарство просторног уређења. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-753/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

426 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско- подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 131. редовној 
сједници, одржаној дана 10.05.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног  
путовања у иностранство  

– Призрен /Република Косово/ 
 

Члан 1. 
 
          Одобрава се службено путовање 
у иностранство - Призрен /Република 
Косово/, на позив за сарадњу са Сред-
њом школом из Призрена, за ученике 
и пратњу ЈУССШ „Џемал Биједић” Го-
ражде, како слиједи: 
  
1. Хаџимусић Седин, директор 
2. Халилагић Сафет, професор, 
3. Адиловић Медина 
4. Хелаћ Амин 
5. Чамџић Седин 
6. Дрињак Ерна 
7. Хајдаревић Елмир 
8. Муховић Харун 
9. Срна Лејла 
10. Башић Арбина 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

11. Ћуровац Ајдин 
12. Џанановић Санин 
13. Маслан Ајдин 
14. Мићивода Аида 
15. Жуга Анес 
16. Зец Анес 
 

Службено путовање ће се оба-
вити у периоду од 16.05. до 21.05. 2022. 
године. 

Организација RYCO SuperSchools 
сноси трошкове смјештаја и исхране 
учесника, те дневнице ученицима. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке пот-
ребна су одређена средства (дневни-
це) и задужује се Министарство за фи-
нансије, а средства обезбиједити из Бу-
џета ЈУССШ „Џемал Биједић” Гораж-
де, економски код 613100 - Путни тро-
шкови. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
  
Број:03–45-770/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 8 
/15), а у вези са чланом 48. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину („Сл- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:12/21), Влада 
Босанко-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 131. редовној сједници, од-
ржаној дана 10.05.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сугласности на Програм  
о измјенама Програма утрошка 

средстава Министарства за 
образовање, младе, науку, културу  
и спорт са економског кода 614 100 

(КАН 003) Остали текући трансфери 
- Информисање за 2022. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт на Програм 
о измјенама Програма утрошка сред-
става Министарства за образовање, мл-
аде, науку, културу и спорт са економ-
ског кода 614 100 (КАН 003) - Остали 
текући трансфери — Информисање за 
2022. годину.  
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број: 03–11-769/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................ 
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ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА 
П Р О Г Р А М А 

утрошка финансијских средстава 
Министарства за образовање, младе, 

науку, културу и спорт са 
економског кода  614 100 (КАН 003) – 

Остали текући трансфери - 
Информисање за 2022. годину 

 
 
I   ИЗМЈЕНЕ  
 

У Програму о измјенема Прог-
рама утрошка финансијских утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) – Остали текући трансфери – Ин-
формисање за 2022.годину, број:10-11-
490-1/22 од 15.02.2022.године, врше се 
сљедеће измјене: 
 

У дијелу 2. ПОДАЦИ О ПРОГ-
РАМУ, став 4. износ од „535.000,00 
КМ“ замјењује се износом од 585.000,00 
КМ. 
 

Дио 4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА се ми-
јења и гласи: 
 
„Потребна средства за провођење Про-
грама  износе укупно 585.000,00 КМ и 
реализују се по приоритетима:   
 
1. за функционисање ЈП Радио-теле-

визија Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, што одговара одре-
дбама члана 54. Закона о Радио-те-
левизији Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број:7/02, 8/09, 11/12, 13/12,  
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9/13 и 11/15) (динамика: јануар – 
децембар, односно 12 транши)  

 
2. за Пројеката из области информи-

сања (динамика:јануар–децембар)“ 
 
 
II   ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Остале одредбе Програма утро-
шка финансијских средстава Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода  
614 100 (КАН 003) – Остали текући тра-
нсфери - Информисање за 2022. годи-
ну се не мијењају и остају на снази. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 131. редовној сјед-
ници, одржаној 10.05.2022. године сво-
јом Одлуком број:03-11-769/22 од 10.05. 
2022. године дала је сагласност на Про-
грам о измјенема Програма утрошка 
финансијских средстава Министарст-
ва за образовање, младе, науку, култу-
ру и спорт са економског кода  614 100 
(КАН 003) – Остали текући трансфери 
- Информисање за 2022. годину, што је 
у складу са чланом 48. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 12/21). 
 
Број:10-11-490-6/22         ПО ОВЛАШТЕЊУ  
13.05.2022.године            М И Н И С Т А Р А 
     Г о р а ж д е                 Амир Духовић,с.р. 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за образо- 

03. јун/липањ 2022. 
 
 
вање, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) – 
Остали текући трансфери - Информи-
сање за 2022. годину, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 131. 
редовној сједници, одржаној дана 10. 
05.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ Босанско-

подрињског кантона Горажде д.о.о. 
на име IV (четврте) од укупно  

XII (дванаест) редовних транши  
за 2022. годину 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 42.876,25 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на Горажде д.о.о. на име уплате IV (че-
тврте) од укупно XII (дванаест) редов-
них транши за 2022. годину, намијење-
не за исплату плата и доприноса. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући тра-
нсфери - Информисање. Новчана сре-
дства дозначити на жирорачун Јавног 
предузећа РТВ Босанско-подрињског 
кантона Горажде д.о.о. број: 1325002001 
666685, отворен код НЛБ Тузланске ба-
нке филијала Горажде, ИД број:424503 
0110002. 
 

Члан 3. 
 

Корисник средстава дужан је да  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
Министарство за образовање, младе,  
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак, те да захтјев за наред-
ну мјесечну траншу достави Министа-
рству за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт првог радног дана нак-
он истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона,  а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-768/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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          На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 8/ 
15), члана 23. став (3) Закона о изврше-
њу Буџета („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој: 12/21), а у складу са чланом 5. Од-
луке о утврђивању Календара обиље-
жавања значајних догађаја, датума и 
личности из одбрамбено-ослободила-
чког рата 1992-1995.година у Босанско-
подрињском кантону („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 16/16 и 4/21) и Програ-
мом утрошка средстава Министарства 
за борачка питања са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада Босанско-
подрињског Кантона Горажде на својој 
131. редовној сједници, одржаној дана  
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10.05.2022.године, д о н о с и: 
 
  

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име обиљежавања  „Дана шехида“ 
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде за 2022.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 400,00 
(словима: четири стотине) КМ на име 
обиљежавања „Дана шехида“ у Боса-
нско-подрињском кантону  Горажде за 
2022.годину. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1 .ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити носиоцу активно-
сти, Организацији ПШиПБ Босанско 
- подрињског кантона Горажде на 
ж.р. број: 1990540005249539, отворен 
код ШПАРКАСЕ БАНКЕ д.д. Сараје-
во, филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи- 
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сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева, 
којим ће се дефинисати начин и ври-
јеме имплементације пројекта/захтје-
ва, обавезе корисника средстава и Ми-
нистарства за борачка питања те нач-
ин обезбјеђења инструмената за намје-
нски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 

Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
                               
Број:03–11-767/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:8/ 
15) и Закона о извршењу  Буџета („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 12/21), а у скла-
ду са Програмом утрошка средстава 
Минисарства за борачка питања са ек-
ономског кода 614300 – Текући транс-
фери непрофитним организацијама,  

03. јун/липањ 2022. 
 

 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 131. редовној сједни-
ци, одржаној дана 10.05.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име помоћи за рад удружења                                                   
борачких популација за мјесец 

АПРИЛ 2022.године 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 9.206,00 (словима: девет 
хиљада двије стотине шест и 0/100) 
КМ на име помоћи за рад удружења 
борачких популација са простора Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за мјесец АПРИЛ 2022.године,  и то: 
 
- Савез РВИ Босанско- 

подрињског кантона  
„Синови Дине” Горажде      1.958,00 

- Организација ПШ и ПБ  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде          1.958,00 

- Удружење демобилисаних  
бораца АРБиХ Босанско- 
подрињског кантона  
Горажде                                     1.958,00 

- Савез добитника највећих  
ратних признања  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде                    1.200,00 

- Удружење „Свјетлост Дрине” 
 Горажде                                    1.055,00 

- Удружење ветерана рата  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде                       996,00 

 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
Горажде са економског кода 614300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама – Помоћ у раду темељ-
них борачких удружења. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
удружења 
 
- СРВИ Босанско-подрињског 

 кантона „Синови Дрине” Горажде 
                                1990540005249733 -    
                              ШПАРКАСЕ банка                          

- Организација ПШ и ПБ  
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде                  1990540005249539   -  
                              ШПАРКАСЕ банка  

- Удружење демобилисаних бораца 
АРБиХ                 1610300004930021   -  
                            РАИФАИЗЕН банка  

- Савез ДНРП Босанско-подрињског 
кантона Горажде   
                               1990540005884792  -     
                              ШПАРКАСЕ банка   

- Удружење „Свјетлост Дрине”     
                              1990540006546332   -    
                              ШПАРКАСЕ банка    

- Удружење ветерана рата  
           1011400055939189 - ПБС банка                                        

 
Члан 3. 

 
        Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-766/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене  новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са члановима 17. и 
17а. Закона о оснивању ЈУ „Дом за 
стара и изнемогла лица“ Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 10/97, 8/99 и 
2/12), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 131. редовној 
сједници, одржаној дана 10.05.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сугласности на Одлуку 

Управног одбора ЈУ „Дом за стара  
и изнемогла лица“ Горажде о 

новоформираним цијенама услуга - 
висини накнаде смјештаја 

збрињавања корисника у ЈУ  
„Дом за стара и изнемогла лица“ 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје сагласност на Од-
луку Управног одбора ЈУ „Дом за ста-
ра и изнемогла лица“ Горажде о ново-
формираним цијенама услуга – виси-
ни накнаде смјештаја - збрињавања ко-
рисника ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица“ Горажде број: 333/22 од 02.03. 
2022. године. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-764/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

432 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 8/ 
15), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на својој 131. редовној 
сједници, одржаној дана 10.05.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Служби за 
заједничке послове кантоналних 

органа за закључивање  
уговора о дјелу 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Служби за за-

једничке послове кантоналних органа 
за закључивање уговора о дјелу, којим 
ће се привремено уредити обављање 
одређених административно-техничк-
их послова изазваних пандемијом бо-
лести коронавируса КОВИД-19, а у 
трајању од 3 мјесеца. 
 

Члан 2. 
 

Средства за исплату накнаде по 
предметном уговору о дјелу обезбије-
ђена су у  Буџету Службе за заједничке 
послове кантоналних органа за 2022. 
годину. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 

03. јун/липањ 2022. 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-779/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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  На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 39. став 1. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број: 12/ 
21), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 131. редовној сједни-
ци, одржаној дана 10.05.2022. године,  
д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за набавку 
опреме Кантоналној управи 
цивилне заштите Босанско-

подрињског кантона Горажде – за 
опремање Кантоналног штаба 

цивилне заштите 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Кантоналној управи за цивилну за-
штиту Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, у складу са Програмом ут-
рошка буџетских средстава Кантонал-
не управе цивилне заштите Босанско-
подрињског кантона Горажде и План-
ом кориштења средстава посебне нак-
наде за заштиту и спашавање за 2022. 
годину број:-17-40-120-2/22 од 11.04.  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
2022. године, Планом јавних набавки 
Кантоналне управе за цивилну зашти-
ту Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину број:17-11-144/22 
од 05.05.2022 године, покрене поступак 
набавке опреме за опремање Кантона-
лног штаба цивилне заштите, у укуп-
ној вриједности од 13.000,00 КМ и то: 
 
- Дубоке чизме -гумене - комада 50, 

укупне вриједности 1.000,00 КМ, 
- Вреће за спавање-комада 20, укуп-

не вриједности 2.000,00 КМ, 
- Шатори за смјештај евакуисаног ст-

ановништва 6x12 (20 лица) - комада 
3, укупне вриједности 10.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Средства потребна за набавку 

опреме за опремање Оперативног цен-
тра цивилне заштите из члана 1. ове 
Одлуке осигурана су у Буџету Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:12/21), организациони број:13010001, 
функционални код 220  
- Кантонална управа цивилне заш-

тите Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на економском кодовима; 

 

a) 613400 - Набавка материјала и 
ситног инвентара - намјенска 
средства, 

б)   821300 - Набавка опреме – нам- 
      јенска средства. 

 

Набавку обавити у складу са Законом 
о јавним набавкама Босне и Херцего-
вине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Кантонална управа цивилне 
заштите Босанско-подрињског канто- 
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на Горажде и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу обја-
вљивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
   
Број:03–11–778/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:8/ 
15), а у вези са чланом 39. став 1. Зако-
на о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 131. редовној сједници, од-
ржаној дана 10.05.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

опреме Кантоналној управи 
цивилне заштите Босанско-

подрињског кантона Горажде - за 
потребе опремања служби заштите  

и спашавања Кантоналне управе 
цивилне заштите Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Кантоналној управи цивилне заш- 
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тите Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да, у складу са Програмом утро-
шка буџетских средстава Кантоналне 
управе цивилне заштите Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Планом 
кориштења средстава посебне накнаде 
за заштиту и спашавање за 2022. годи-
ну број:17-40-120-2/22 од 11.04.2022 го-
дине, Планом јавних набавки Канто-
налне управе цивилне заштите Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022.годину број:17-11-144/22 од 05.05. 
2022. године, покрене поступак набав-
ке опреме за потребе опремања служ-
би заштите и спашавања Кантоналне 
управе цивилне заштите Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, у укупној 
вриједности од 10.000,00 КМ и то: 

 

- Аутоклав - комада 1,  
укупне вриједности 10.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Средства потребна за набавку 

опреме за опремање опремања служби 
заштите и спашавања Кантоналне 
управе цивилне заштите Босанско-
подрињског кантона Горажде из члана 
1. ове Одлуке осигурана су у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2022. годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 12/21), организациони број: 
13010001, функционални код 220, - Ка-
нтонална управа цивилне заштите Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на економском коду 821300 - Набавка 
опреме- намјенска средства. 

Набавку обавити у складу са За-
коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
жују се Кантонална управа цивилне 
заштите Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу обја-
вљивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-777/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене  новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 39. став 1. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 131. редовној сједници, од-
ржаној дана 10.05.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У  К У 
о давању сагласности за набавку 

опреме Кантоналној управи 
цивилне заштите Босанско-

подрињског кантона  Горажде – за 
опремање Оперативног центра 

цивилне  заштите 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Кантоналној управи цивилне заш- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
тите Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да, у складу са Програмом утро-
шка буџетских средстава Кантоналне 
управе цивилне заштите Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Плана 
кориштења средстава посебне накнаде 
за заштиту и спашавање за 2022. годи-
ну број:17-40-120-2/22 од 11.04.2022 го-
дине, Планом јавних набавки Канто-
налне управе цивилне заштите Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022.годину број: 17-11-1144/22 од 05. 
05.2022.године, покрене поступак на-
бавке опреме за опремање Оператив-
ног центра цивилне заштите, у укуп-
ној вриједности од 53.732,25 КМ и то: 
 
- Дигитални радио репетитор са ду-

плексером - комада 3, укупне ври-
једности 22.815,00 КМ, 

- Репетиторска антена 3 дБ са носа-
чем, антенским каблом, пренапон-
ском заштитом и конекторима - ко-
мада 3, укупне вриједности 4.563,00 
КМ, 

- 19“ кабинет висине 30“ за уградњу 
опреме са инсталационим матери-
јалом (утичнице, носачи, осигура-
чи...) - комада 3, укупне вриједно-
сти 1.755,00 КМ, 

- Раставни (изолациони) трансфор-
матор 230/230В 1000ВА - комада 3, 
укупне вриједности 1.755,00 КМ, 

- Акумулаторска гел батерија 12В 
120 Ах - комада 3,укупне вријед-
ности 2.632,50 КМ, 

- Линк за повезивање репетитора у 
ИП режим рада (сет од 2 комада) - 
комада 3, укупне вриједности 
8.248,50 КМ, 

- ЛАН мрежни преклопник - 5 порт-
ни ДЦ улаз - 3 комада, укупне 
вриједности 351,00 КМ 

- Фиксна дигитална радио станица  
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комплет са исправљачем - 2 кома-
да, укупне вриједности 3.861,00 КМ,  

- Антена за фиксну станицу ОдБ са 
пренапонском заштитом, антенск-
им каблом и конекторима - 2 кома-
да, укупне вриједности 1.287,00 КМ,  

- Акумулаторска батерија 12В 40Ах - 
2 комада, укупне вриједности 
585,00 КМ,  

- Мобилна дигитална радио станица 
- 3 комада, укупне вриједности 
4.212,00 КМ, 

- Мобилна антена комбинована 
(ВХФ/ГПС) комплет са кабловима 
и конекторима – 3 комада, укупне 
вриједности 877,50 КМ,  

- Претварач 24 на 12 В ДЦ - 3 комада, 
укупне вриједности 789,75 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Средства потребна за набавку 

опреме за опремање Оперативног цен-
тра цивилне  заштите из члана 1. ове 
Одлуке осигурана су у Буџету Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:12/21), организациони број:13010001, 
функционални код 220 - Кантонална 
управа цивилне заштите Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на еконо-
мском коду 821300 - Набавка опреме- 
намјенска средства. 

Набавку обавити у складу са За-
коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Кантонална управа цивилне 
заштите Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарство за фина- 
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нсије Босанско-подрињског кантона  
Горажде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу обја-
вљивања на службеној огласној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
     
Број:03–11-780/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 183. Закона о 
заштити и спашавању људи и матери-
јалних добара од природних и других 
несрећа („Службене новине Федера-
ције БиХ, број: 39/03, 22/06 и 43/10) и 
са чланом V. Одлуке о условима и на-
чину кориштења средстава остварен-
их по основу посебне накнаде за заш-
титу од природних и других несрећа 
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, број: 4/12 и 80/13), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 131. редовној сједни-
ци, одржаној дана 10.05.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава на 

заједничким активностима на 
рјешавању проблема клизишта 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком врши одобра- 

вање средстава Кантоналне управе ци- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
вилне заштите Босанско-подрињског 
кантона Горажде, у складу са Програ-
мом утрошка буџетских средстава Ка-
нтоналне управе цивилне заштите Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
Плана кориштења средстава  посебне 
накнаде за заштиту и спашавање за 
2022.годину број:17-40-120-2/22 од 11. 
04.2022.године, на заједничким актив-
ностима на рјешавању проблема кли-
зишта са Владом Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Министарством за 
привреду - Дирекцијом цеста Босанско 
-подрињског кантона Горажде и Феде-
ралним министарством просторног 
уређења, у укупном износу од 
35.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства потребна за удружи-
вање на заједничким активностима на 
рјешавању проблема клизишта из чла-
на 1. ове Одлуке осигурана су у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2022. годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 12/21), организациони број: 
13010001, функционални код 220 - Ка-
нтонална управа цивилне заштите Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на економском коду 615100 – Капитал-
ни трансфери другим нивоима власти 
- област заштита и спашавање – нам-
јенска средства. 
 

Члан 3. 
 

Задужује се Кантонална управа 
цивилне заштите и Министарство за 
финансије за реализацију ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
  

Број:03–11-776/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

437 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 131. редовној 
сједници, одржаној 10.05.2022. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности директору 

Дирекције робних резерви да 
потпише уговор о  дјелу са 

извршиоцем Корда Едином ради 
извршења послова координације 

активности на реализацији пројекта 
изградње складишта робних резерви 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одликом даје сагласно-
ст директору Дирекције робних резе-
рви Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да потпише уговор о дјелу са из-
вршиоцем Корда Едином ради извр-
шења послова координације активнос-
ти на реализацији пројекта изградње 
складишта робних резерви, на период 
од 2 (два) мјесеца. 
 Вриједност уговорених послова 
мјесечно износ нето - 500,00 (пет стоти-
на) КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду- 

Број 5 – страна 1319 
 

 
жују се Дирекција робних резерви и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви за 2022. годину на 
економском коду 613 900 - Уговорене 
услуге. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
  
Број:03–11-775/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
10.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

438 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на 45. ванредној сјед-
ници, одржаној дана 18.05.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министасртву 

за привреду - Дирекција за цесте  
Босанско-подрињског кантона 

Горажде  за пријаву на Јавни позив 
за одабир корисника Програма 

утрошка средстава са критеријима 
расподјеле средстава „Текући 

трансфери другим нивоима власти и  
фондовима - за санацију штета 

насталих усљед поплава и  
клизишта” Федералног 

министарства просторног уређења 



Број 5 – страна 1320 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду – Ди-
рекција за цесте Босанско-подрињског 
кантона Горажде за пријаву на Јавни 
позив  за одабир корисника Програма 
утрошка средстава са критеријима ра-
сподјеле средстава „Текући трансфери 
другим нивоима власти и  фондовима 
- за санацију штета насталих усљед по-
плава и  клизишта”, који расписује Фе-
дерално министарство просторног уре-
ђења.  
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-797/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

439 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 45. ванредној сјед-
ници, одржаној дана 18.05.2022.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Кантоналној 

управи цивилне заштите  Босанско-
подрињског кантона Горажде за 

пријаву на Јавни позив за одабир 
корисника Програма утрошка 

средстава са критеријима расподјеле  

03. јун/липањ 2022. 
 
 

средстава „Текући трансфери 
другим нивоима власти и 

фондовима –  за санацију штета 
насталих усљед поплава и 

клизишта“ Федералног 
министарства просторног уређења 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Кантоналној управи цивилне заш-
тите Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за пријаву на Јавни позив за од-
абир корисника Програма утрошка 
средстава са критеријима расподјеле 
средстава „Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – за са-
нацију штета насталих усљед поплава 
и клизишта“, који је расписало  Феде-
рално министарство просторног уре-
ђења, са Програмом „Санација клизи-
шта према селу Удовичићи – Општина 
Фоча ФБиХ – заштита пута од бујич-
них вода“ у вриједности од 50.776,57 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је Пр-
ограм „Санација клизишта према селу 
Удовичићи – Општина Фоча ФБиХ – 
заштита пута од бујичних вода“. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-799/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 



 03. јун/липањ 2022. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 32. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број:12/21), Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
132. редовној сједници, одржаној дана 
19.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 
уговора о набавци сталних средстава 
- плочица за обројчавање шумских 

дрвних сортимената, шумарских 
чекића и колоброја за обројчавање 

шумских дрвних сортимената 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст директору Кантоналне управе за 
шумарство - Министарство за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, да потпише уговор о набавци 
сталних средстава - плочица за обро-
јчавање шумских дрвних сортимената, 
шумарских чекића и колоброја за об-
ројчавање шумских дрвних сортиме-
ната, за потребе Кантоналне управе за 
шумарство - Министарство за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у вриједности јавне набавке од 
5.988,00 КМ без ПДВ-а  (7.005,96 КМ са 
ПДВ-ом). 
 

Члан 2. 
 

Уговор се закључује између Ка-
нтоналне управе за шумарство – Ми-
нистарство за привреду Босанско-под- 

Број 5 – страна 1321 
 

 
рињског кантона Горажде, као нару-
чиоца, и „Ратковић“ д.о.о. Бања Лука, 
као добављача, а средства за ову нам-
јену су обезбијеђена у Буџету Канто-
налне управе за шумарство Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину, на економском коду 821 300 - 
На-бавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
  

Број:03–11-830/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

441 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и Програма о утрошка средстава 
Министарства за привреду за подрш-
ку развоју непрофитних организација 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2022. године“, број: 04-11-513-2/22 
од 31.03.2022.године, на који је саглас-
ност дала Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде Одлуком број: 03-11-
496/22 од 31.03.2022.године, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 132. редовној сједници, одржа-
ној дана 19.05.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име Програма утрошка средстава 
Министарства за привреду за 

подршку развоју непрофитних 
организација Босанско-подрињског 

кантона Горажде за 2022.годину 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у укупном износу од 
30.000,00 КМ на име подршке непро-
фитним организацијама са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2022.годину, за финансирање од-
обрених захтјева и то у износима како 
слиједи:  
 
1. Опште удружење  

„Стари Занати“ обртника  
Града Горажда................7.500,00 КМ 

2. Удружење послодаваца  
БПК Горажде..................7.500,00 КМ 

3. Привредна комора  
БПК Горажде..................7.500,00 КМ 

4. Обртничка комора  
БПК Горажде..................7.500,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
614 300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се министар за прив-
реду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да закључи уговор о кориште-
њу средстава, у којем ће се детаљније 
регулисати права и обавезе. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
  
Број:03–11-828/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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На основу члана 13. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине („Службене  новине ФБиХ” број: 
12/10), чланова 17. и 18. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник 
БиХ”,  број: 39/14) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на 132. редовној сјед-
ници, одржаној дана 19.05.2022.године, 
д о н ос и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 

за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за покретање поступка 
одабира најповољнијег понуђача  
(отворени поступак) за  извођење 

радова на модернизацији 
регионалне цесте Р 448,   

Поткозара-Горажде-Хреновица, 
дионица Баре-Хреновица 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду – Дирек-
ција за цесте Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за покретање поступка 
одабира најповољнијег понуђача (отво-
рени поступак) за извођење радова на 
модернизацији регионалне цесте Р 448,  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
Поткозара-Горажде-Хреновица, диони-
ца Баре-Хреновица. 
         

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, свако из своје надлежно-
сти, а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за привреду – Дирекци-
ја за цесте Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 821600 - 
Реконструкција и инвестиционо од-
ржавање (цеста и мостова), проције-
њена вриједност јавне набавке износи 
145.511,00  КМ са ПДВ-ом. 

 
Члан 3. 

 
Поступак одабира најповољни-

јег понуђача за извођење радова на  мо-
дернизацији регионалне цесте Р 448, 
Поткозара-Горажде-Хреновица, диони-
ца Баре-Хреновица, провести у складу 
са Законом о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-827/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“ број: 

Број 5 – страна 1323 
 

 
8/15), члана 23. став (3) Закона о изв-
ршењу Буџета („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 12/21), а у складу са чланом 5. 
Одлуке о утврђивању Календара оби-
љежавања значајних догађаја, датума 
и личности из одбрамбено-ослободи-
лачког рата 1992-1995.година у Босан-
ско-подрињском кантону („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број:16/16 и 4/21) и Програ-
мом утрошка средстава Министарства 
за борачка питања са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 132. редовној сједници, одржаној да-
на 19.05.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име обиљежавања одбране 
,,Мишјака“ 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 500,00 
(словима: пет стотина) КМ на име оби-
љежавања одбране „Мишјака“ за 2022. 
годину. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу актив-
ности, Организацији ПШиПБ Босан-
ско-подрињског кантона Горажде на 
жирорачун број: 1990540005249539 от-
ворен код ШПАРКАСЕ БАНКЕ д.д. 
Сарајево,  филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи-
сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева 
којим ће се дефинисати начин и ври-
јеме имплементације пројекта/захтје-
ва, обавезе корисника средстава и Ми-
нистарства за борачка питања, те нач-
ин обезбјеђења инструмената за намје-
нски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 
 Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-825/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   

03. јун/липањ 2022.  
 
 
444                      

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), члана 23. став (3) Закона о извр-
шењу Буџета („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 12/21), а у складу са чланом 5.  
Одлуке о утврђивању Календара оби-
љежавања значајних догађаја, датума 
и личности из одбрамбено-ослободи-
лачког рата 1992-1995.година у Босан-
ско-подрињском кантону („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“ број:16/16 и 4/21) и Програ-
мом утрошка средстава Министарства 
за борачка питања са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада  Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 132. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
05.2022.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

на име обиљежавања „25. маја – Дана 
битке на Зебиној Шуми 1992.године“ 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 700,00 
(словима: седам стотина) КМ на име 
обиљежавања „25. маја – Дана битке на 
Зебиној Шуми 1992.године“. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за финансије 
и Министарство за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу ак-
тивности, Удружењу демобилисаних 
бораца АРБиХ општине Фоча – Усти-
колина на жирорачун број: 13250020 
00634411, отворен код НЛБ банке, фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава пот-
писати уговор о финансирању/суфи-
нансирању одобреног пројекта/захтје-
ва, којим ће се дефинисати начин и 
вријеме имплементације пројекта/зах-
тјева, обавезе корисника средстава и 
Министарства за борачка питања, те 
начин обезбјеђења инструмената за 
намјенски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 
 Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука  ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-824/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и члана 46. став (4) Одлуке о  ув-
јетима и начину остваривања права из 
Закона о платама и накнадама у орга-
нима власти Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде број: 01-02-75/22 од 04. 
02.2022.године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 132. редов-
ној сједници, одржаној дана 19.05.2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст министру за борачка питања за пла-
ћање рачуна број: 188/22 од 09.05.2022. 
године, издатог од стране А-С компа-
ни у укупном износу од 653,00 (слови-
ма: шест стотина педесет три и 0 /100) 
КМ, а који се односи на трошкове ре-
презентације за службене посјете деле-
гација Босанско-подрињском кантону 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужују се Министарство за борачка пи-
тања Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су осигурана у Буџету 
Министарства за борачка питања на 
економском коду 613900 - Уговорене 
услуге и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–11-823/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р.    
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 

кода 614 300 (ЈАН 003) – Текући тра-
нсфер за спорт за 2022. годину, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 132. редовној сједници, одржаној 
дана 19.05.2022. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању аконтативне  

исплате новчаних средстава 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се аконтативна исп-
лата новчаних средства у укупном из-
носу од  27.700,00 КМ, прије доношења 
Коначног плана расподјеле средстава 
за финансирање спорта из јавних сре-
дстава којим се подстиче обављање сп-
ортских дјелатности на нивоу Босан-
ско - подрињског кантона Горажде за  
2022. годину, РЕДОВНИ ПРОГРАМИ - 
квалитетни спорт (припрема и такми-
чење), кантонални савези,  спорт лица 
са инвалидитетом од стране Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
и то: 

 

Спортски савез 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

- 200,00 КМ као III (трећи) и IV (четврти) дио од уку-
пно XII (дванаест) дијелова новчаних средстава на 
име техничког функционисања Спортског савеза 
Босанско–подрињског кантона Горажде  

- 10.000,00 КМ као III (трећи) и IV (четврти) дио од 
укупно XII (дванаест) дијелова новчаних средстава 
на име кориштења спортских објеката за  клубове и 
савезе – припреме и такмичење  

10.200,00 КМ 

Жирорачун Спортског  савеза Босанско-подрињског кантона  Горажде 
број: 1990540006336521  отворен  код  Шпаркасе  банке 

 

Спортски савез за 
спорт и рекреацију 
инвалида Босанско-
подрињског кантона 

Горажде 

I (први) дио од II (два) дијела на име учешћа на држа-
вним такмичењима према Календару државних так-
мичења у 2022. години спортских клубова лица са 
инвалидитетом који дјелују у склопу Спортског саве-
за за спорт и  рекреацију инвалида Босанско-подри-
њског кантона   Горажде 

4.500,00 КМ 
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Жирорачун Савеза за спорт и рекреацију инвалида Босанско-подрињског кантона Горажде 

број:1990540006144655 отворен код Шпаркасе банке 
 

Спортски фудбалски клуб „Либеро“ 5.000,00 КМ 
Жирорачун Спортског фудбалског клуба „Либеро“ број: 1415255320008553  

отворен код ББИ банке 
 

Карате клуб „Холидеј“ Горажде 2.000,00 КМ 
Жирорачун Карате клуба „Холидеј“ Горажде број: 1011400000153519  

отворен код Привредне банке 
 

Карате клуб „Специјал“ Горажде 3.000,00 КМ 
Жирорачун Карате клуба „Специјал“ Горажде број: 1862610310169470 отворен код Зират банке 

 
Женски рукометни клуб „Горажде“ Горажде 3.000,00 КМ 

Жирорачун Женског рукометног клуба „Горажде“ Горажде број: 1325002012476753  
отворен код НЛБ банке 

 
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт да приликом израде   плана из 
члана 1. ове Одлуке уврсти аконтатив-
ну исплату новчаних средства утврђе-
ну овом Одлуком. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за 
спорт за 2022. годину. 
    

Члан 4. 
 
 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року  од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става у висини три редовне транше 

предати извјештај о утрошку  буџетск-
их средстава за редовне програме но-
сиоца спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, за I (први) квартал 2022. године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних сред-
става којима се подстиче обављање сп-
ортских дјелатности на нивоу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде „Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 16/11, 3/12, 
2/13 и 2/14). 
 

Члан 5. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде ”. 
 
Број:03–11-821/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 132. редовној сјед-
ници, одржаној дана 19.05.2022.године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава на 
име исплате  II  рате (од укупно VII) 
студентских  стипендија студентима 
са подручја Босанско – подрињског 

кантона Горажде за студијску 
2021/2022.годину 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 21.960,00 КМ на 
име исплате II рате (од укупно VII) 
студентских стипендија студентима са 
подручја Босанско–подрињског канто-
на Горажде за студијску 2021/2022.год-
ину. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери 
појединцима – Исплате стипендија. 
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-820/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са чланом 18. Закона 
о јавним набавкама у БиХ („Службени 
гласник БиХ” број: 39/14),  Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
132. редовној сједници, одржаној дана 
19.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

поступка избора најповољнијег 
понуђача за извођење радова  
на реконструкцији помоћног  
објекта ЈУОШ „Устиколина”  

у Устиколини 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком ЈУОШ „Усти-
колина” у Устиколини даје сагласност 
за покретање поступка избора најпо-
вољнијег понуђача за извођење радова 
на реконструкцији помоћног објекта 
ЈУОШ „Устиколина” у Устиколини 
предрачунске вриједности без обрачу-
натог ПДВ-а од 48.684,56 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Поступке из члана 1. ове Одлу-
ке провести у складу са чланом 88. За-
кона о јавним набавкама у БиХ („Слу-
жбени гласник БиХ” број: 39/14). 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 3. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбједи ће  се  из  Буџета  ЈУОШ  „Ус-
тиколина” у Устиколини за 2022. го-
дину, са економског кода 821600 - Ре-
конструкција и инвестиционо одржа-
вање. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
  
Број:03–11-818/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 8-
/15), а у складу са чланом 18. Закона о 
јавним набавкама у БиХ и („Службени 
гласник БиХ” број: 39/14),  Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
132. редовној сједници, одржаној дана 
19.05.2022. године д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

поступка избора најповољнијег 
понуђача за извођење радова на 

реконструкцији крова зграде у ул. 
Мевсуда Бајића Баје б.б. у 

Витковићима (зграда старе поште) 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком Министарст- 

Број 5 – страна 1329 
 

 
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сугласност за 
покретање поступка избора најповољ-
нијег понуђача за извођење радова на 
реконструкцији крова зграде у ул. Ме-
всуда Бајића Баје б.б. у Вилковићима 
(зграда старе поште) предрачунске 
вриједности без обрачунатог ПДВ-а од 
105.984,06 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Поступак из члана 1. ове Одлу-
ке провести у складу са чланом 25. За-
кона о јавним набавкама у БиХ (‘‘Слу-
жбени гласник БиХ”. број: 39/14). 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде - Кантонални стамбени фонд. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбједиће се из Буџета Министарст-
ва за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину ди-
јелом као намјенска средства са под-
рачуна Кантоналног стамбеног фонда 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у износу од 124.001,35 КМ са ПДВ-
ом са економског кода - 821600 Рекон-
струкција и инвестиционо одржава-
ње. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у  
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„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
  
Број: 03–11-812/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 8 
/15), а у складу са чланом 18. Закона о 
јавним набавкама у БиХ („Службени 
гласник БиХ” број: 39/14), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
132. редовној сједници, одржаној дана 
19.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сугласности за покретање 

поступка избора најповољнијег 
понуђача за извођење радова на 
реконструкцији три поткровна  

стана у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сагласност за 
покретање поступка избора најповољ-
нијег понуђача за извођење радова на 
реконструкцији три поткровна стана у 
Горажду предрачунске вриједности без 
обрачунатог ПДВ-а од 25.545,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Поступак из члана 1. ове Одлу-
ке провести у складу са чланом 88. За-
кона о јавним набавкама у БиХ („Слу-
жбени гласник БиХ“, број: 39/л4). 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 3. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбједиће се из Буџета Министарст-
ва за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину -
намјенска средства са подрачима Ка-
нтоналног стамбеног фонда Босанско-
подрињског кантона Горажде у износу 
од 29.887,65 КМ са ПДВ-ом, са економ-
ског кода - 821600 Реконструкција и 
инвцстиционо одржавање. 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде-Кантонални стамбени фонд. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде’’. 
  
Број:03–11-810/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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           На основу члана  23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 8 
/15), члана 46. став (4) Одлуке о усло-
вима и начину остваривања права из 
Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број:2/22) и тачке 2. Закључка Вла- 
де Босанско-подрињског кантона Гора- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
жде број:03-11-752/22 од 28.04.2022.го-
дине, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 132. редовној сјед-
ници, одржаној дана 19.05.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању  трошкова 

репрезентације 
 

Члан 1. 
 
          Овом се Одлуком Министарству 
за унутрашње послове Босанско-под-
рињског кантона Горажде одобравају 
средства на име трошкова репрезента-
ције у износу од 450,00 КМ, насталих 
кориштењем угоститељских услуга по-
водом посјете високе делегације Ми-
нистарства сигурности Босне и Херце-
говине  и  Федералне Управе полиције 
дана 28.04.2022. године.  
 

Члан 2. 
 
         Извршиоцу угоститељских услуга  
привредном друштву „А-С КОМПА-
НИ“ д.о.о. Горажде извршити плаћа-
ње рачуна број:168/22 од 30.04.2022.го-
дине у износу од 450,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

Члан 3. 
 
         Средства за плаћање услуге из 
члана 2. ове Одлуке обезбијеђена су у 
Буџету Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину, на економск-
ом коду 613900 - Уговорене услуге и 
друге посебне услуге. 
 

Члан 4. 
 
        За реализацију ове Одлуке заду- 

Број 5 – страна 1331 
 
 
жују се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, свако из своје надлежности. 
 

Члан 5. 
 
         Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-807/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 70. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник БиХ”, 
број: 39/14), а на препоруку Комисије 
за заједничке јавне набавке у Босанско-
подрињском кантону Горажде, имено-
ване Рјешењем Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, број: 03-11-
2008-1/21 од 12.11.2021.године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 132. редовној сједници, одржаној 
дана 19.05.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

за набавку сервисирања 
компјутерске опреме и сукцесивне 

набавке потрошног материјала 
 

Члан 1. 
 
 Прихвата се препорука Коми- 
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сије за заједничку јавну набавку у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
утврђена у Извјештају о раду, број:03-
11-350-9/22 од 09.05.2022.године и за 
најповољнијег понуђача за „Набавку 
сервисирања компјутерске опреме и 
сукцесивне набавке потрошног мате-
ријала“ бира се „ДРИНЕКС“ д.о.о. Го-
ражде, са Понудом, број: 1-2804/22 од 
28.04.2022.године и понуђеном цијен-
ом од 20.172,65КМ, без ПДВ-а. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на веб-стра-
ници Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а накнадно ће да се об-
јави и у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предметни поступак набавке 
покренут је Одлуком Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде, број:03-
11-350/22 од 04.03.2022.године. 

Процијењена вриједност набав-
ке износила је 20.000,00 КМ.  

Јавна набавка проведена је пу-
тем конкурентског поступка.  

Обавјештење о набавци, број: 
978-7-2-5-3-3/22 послано је на објаву 
дана 15.04.2022.године, те је истог дана 
и објављено на Порталу јавних наба-
вки.  
 Комисија за заједничку јавну на-
бавку у Босанско-подрињском кантона 
Горажде, именована Рјешењем Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број: 03-11-2008-1/21 од 12.11.2021. 
године (у наставку: Комисија), је уз Из-
вјештај о раду, број: 03-11-350-9/22 од 
09.05.2022.године, доставила и Запи- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
сник о прегледу и оцјени понуда, број: 
03-11-350-8/22 од 09.05.2022.године, а у 
којима је препоручила избор друштва 
„ДРИНЕКС“ д.о.о. Горажде. 
 У поступку по запримању Извј-
ештаја о раду утврђено је да је Коми-
сија благовремено и правилно изврш-
ила отварање и оцјену приспјелих по-
нуда, о чему је сачинила одговарајуће 
записнике,  у којима је утврђено сље-
деће: 
 

- да је запримљена/пристигла 1 
(једна) благовремена понуда; 

- да је понуда понуђача „ДРИ-
НЕКС“ д.о.о. Горажде прихват-
љива. 

 
Изабрани понуђач је одабран 

примјењујући критериј најниже ције-
не, која је понуђена у износу  од 
20.172,65 КМ. 
 
 У поступку доношења ове Од-
луке посебно су цијењене чињенице 
да је Комисија правилно и потпуно 
извршила оцјену квалификованости 
понуђача, те оцјену пристигле понуде, 
а складу са критеријима из Тендерске 
документације, те да је избор најпово-
љнијег понуђача извршен у складу са 
Законом о јавним набавкама, подзако-
нским актима и тендерском докумен-
тацијом. 

Изабрани понуђач одабран је 
примјењујући критериј „најнижа ције-
на“. 

Узимајући у обзир напријед на-
ведено, одлучено је као у диспозитиву 
ове Одлуке. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 Против ове Одлуке може се уло-
жити жалба уговорном органу у писа- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
ној форми, директно, или препоруче-
ном поштанском пошиљком, најкас-
није у року од 10 (десет) дана од дана 
пријема ове Одлуке.  
 
Број:03-11-350-12/22             П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 70. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник БиХ”, бр-
ој: 39/14), а на препоруку Комисије за 
провођење поступка набавке банкар-
ских услуга вођења депозитног и тра-
нсакционог рачуна Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, именоване Рје-
шењем Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 03-11-249-1/21 
од 21.02.2022.године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 132. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
05.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача за 
набавку банкарских услуга вођења 

депозитног и трансакционог рачуна 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде. 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се препорука Коми-
сије за провођење поступка набавке 
банкарских услуга вођења депозитног 
и трансакционог рачуна Босанско-по-
дрињског кантона Горажде утврђена у 
Извјештају о раду, број: 03-11-249-14/22 
од 12.05.2022.године и за најповољнијег  
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понуђача за набавку банкарских услу-
га вођења депозитног и трансакционог 
рачуна Босанско-подрињског кантона 
Горажде бира се „ПРИВРЕДНА БАН-
КА” д.д. Сарајево, са Понудом, број: 
03-07-3756-1/22 од 25.04.2022.године и 
понуђеном цијеном од 98.620,00 КМ, 
без ПДВ-а. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на веб-стра-
ници Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а накнадно ће да се обја-
ви и у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предметни поступак набавке 
покренут је Одлуком Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 03-
11-249/22 од 21.02.2022.године. 

Процијењена вриједност набав-
ке износила је 100.000,00 КМ.  

Јавна набавка проведена је пут-
ем отвореног поступка.  

Обавјештење о набавци, број: 
978-1-2-4-3-2/22 послано је на објаву 
дана  06.04.2022.године, те је истог дана 
и објављено на Порталу јавних набав-
ки.  
 Комисија за провођење поступ-
ка набавке банкарских, именована Рје-
шењем Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, број: 03-11-249-1/21 од 
21.02.2022.године (у наставку: Комиси-
ја), је уз Извјештај о раду, број: 03-11-
249-14/22 од 12.05.2022.године, доста-
вила и Записник о прегледу и оцјени 
понуда, број: 03-11-249-13/22 од 02.05. 
2022.године, а у којима је препоручила 
избор друштва „ПРИВРЕДНА БАНКА”  
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д.д. Сарајево. 
 У поступку по запримању Из-
вјештаја о раду утврђено је да је Ко-
мисија благовремено и правилно из-
вршила отварање и оцјену приспјелих 
понуда, о чему је сачинила одговарају-
ће записнике, у којима је утврђено сљ-
едеће: 
 

- Да су благовремено су присти-
гле 3 (три) понуде и то: 

 
1) Bosna Bank International д.д. Трг 

дјеце Сарајево б.б. 71 000 Сара-
јево, са цијеном у износу од 
99.990,00 КМ. 

2) Привредна банка д.д. Обала 
Кулина бана 18, 71 000 Сарајево, 
са цијеном у износу од 98.620,00 
КМ. 

3) НЛБ банка д.д. Кошево 3, 71 000 
Сарајево, са цијеном у износу 
од 98.290,00 КМ. 

 
- Понуда понуђача „Привредна 

банка д.д. Сарајево“ једина при-
хватљива и формално-правно 
исправна понуда. 

 
Како је понуда понуђача „При-

вредна банка д.д.Сарајево“ једина при-
хватљива и формално-правно испра-
вна понуда, предвиђена е-аукција неће 
се ни одржати. 
 
 У поступку доношења ове Од-
луке посебно су цијењене чињенице 
да је Комисија правилно и потпуно из-
вршила оцјену квалификованости по-
нуђача, те оцјену пристиглих понуда, 
а складу са критеријима из тендерске 
документације, те да је избор најпово-
љнијег понуђача извршен у складу са 
Законом о јавним набавкама, подзако-
нским актима и тендерском докумен- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
тацијом. 

Изабрани понуђач одабран је 
примјењујући критериј „најнижа ци-
јена“. 

Узимајући у обзир напријед на-
ведено, одлучено је као у диспозитиву 
ове Одлуке. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 Против ове Одлуке може се 
уложити жалба уговорном органу у 
писаној форми, директно, или препо-
рученом поштанском пошиљком, нај-
касније у року од 10 (десет) дана од да-
на пријема ове Одлуке.  
 
Број:03-11-249-16/22             П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 8/ 
15), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 132. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.05.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сугласности Служби за 
односе с јавношћу за покретање 

јавне набавке 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Служби за 
односе са јавношћу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за покретање по-
ступка за избор фирме за одржавање 
службене веб странице Владе, Скуп-
штине, министарстава Босанско-подри- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
њског кантона Горажде и веб страни-
це: dozividolinudrine.ba за 2022.годину. 
 

Члан 2. 
 

Одабир најповољнијег понуђа-
ча извршиће се у складу са Законом о 
јавним набавкама БиХ у поступку ди-
ректног споразума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Служба за односе с јавношћу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Службе за односе са јавношћу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде на 
економском коду 613 900 - Уговорене 
услуге и друге посебне услуге. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-805/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на 132. редовној сјед-
ници, одржаној 19.05.2022.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши набавку  
138,6 тона дрвене пелети 
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Члан 1. 
 
           Даје се сагласност Дирекцији 
робних реезерви Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде да изврши набав-
ку 138,6 тона дрвене пелети по цијени 
315,9 КМ/т у вриједности 43.783,74 КМ 
од одабраног добављача „ХИФА-ПЕ-
ТРОЛ” Д.О.О. САРАЈЕВО, а према од-
редбама Оквирног Споразума број: 03-
11-872-4/21. 
 

Члан 2. 
 
           Дирекција робних резерви ће 
закључити појединачни уговор са до-
бављачем или му доставити наруџбе-
ницу за наведену количину дрвене пе-
лети из става 1. овог члана, а у складу 
са одредбама Оквирног Споразума бр-
ој:03-11-872-4/21 од 01.07.2021.године. 
 

Члан 3. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви за 2022.годину на 
економском коду 613200 – Издаци за 
енергију. 
 

Члан 4. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 
           
Број:03–11-803/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.05.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  ЦРВЕНОГ КРСТА ГРАДА 
ГОРАЖДА, на основу члана 33. Зако-
на о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-1/2003 у прву књигу Регис-
тра уписан је ЦРВЕНИ КРСТ ГРА-
ДА ГОРАЖДА. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Предсје-
дништва, тако што се досадашњи 
чланови Предсједништва разрјеша-
вају дужности, на основу Одлуке 
Скупштине Удружења, број:18-3/22 
од 29.03.2022. године, а именују се 
нови чланови предсједништва на 
основу Одлуке Скупштине Удру-
жења број:18-6/22 од 29.03.2022.го-
дине. Прим. др Фадил Јахић и да-
ље остаје предсједник Предсједни-
штва и Емир Сарајлић – секретар 
Удружења, односно и даље остају 
лица овлаштена за заступање и 
представљање Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе  

03. јун/липањ 2022. 
 
 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Скупшти-
не Удружења, тако што се досада-
шњи чланови Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња број:18-3/22 од 29.03.2022.годи-
не, а именују се нови чланови Ску-
пштине Удружења на основу Од-
луке Скупштине Удружења број: 
18-4/22 од 29.03.2022.године. Др.Ел-
вин Ћатовић и даље остаје пред-
сједник Скупштине Удружења. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Надзор-
ног одбора Удружења, тако што се 
досадашњи чланови Надзорног од-
бора Удружења разрјешавају дуж-
ности на основу Одлуке Скупшти-
не Удружења број:18-3/22 од 29.03. 
2022.године, а именују се нови чла-
нови Надзорног одбора Удружења  
на основу Одлуке Скупштине Уд-
ружења број: 18-8/22 од  29.03.2022. 
године. 

 
5. Упис промјена из тачки 2, 3. и 4. 

диспозитива овог Рјешења извршен 
је дана 25.04.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ЦРВЕНИ КРСТ ГРАДА ГОРА-

ЖДА уписан је у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за пра-
восуђе, управу и радне односе  Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, да-
на 26.03.2003.године, под регистарским 
бројем Р-I-1/2003 у прву књигу Регис-
тра. 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

Захтјевом број: УП-1:05-04-65/22  
од  21.04.2022.године, обратио  се ЦРВЕ-
НИ КРСТ ГРАДА ГОРАЖДА за упис у 
Регистар сљедећих промјена: чланова 
Предсједништва, чланова Скупштине 
Удружења и чланова Надзорног одбо-
ра Удружења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 18-3/22 од 29.03.2022. године, о 
разрјешењу старог сазива Скупштине, 
Предсједништва и Надзорног одбора 
Црвеног крста Града Горажда, Одлука 
број: 18-4/22 од 29.03.2022. године, о 
верификовању мандата заступницима 
новог сазива Скупштине, Одлука број: 
18-5/22 од 29.03.2022. године, о избору 
предсједника Скупштине Црвеног крста 
Града Горажда, Одлука број: 18-6/22 
од 29.03.2022. године, о избору чланова 
Предсједништва Црвеног крста Града 
Горажда, Одлука број:18-7/22 од 29.03. 
2022. године, о избору предсјендика 
Предсједништва Црвеног крста Града 
Горажда, Одлука број:18-8/22 од 29.03. 
2022. године, о избору чланова Надзо-
рног одбора Црвеног крста Града Го-
ражда, Записник са сједнице Скуп-
штине Црвеног крста Града Горажда, 
број:18-15/22 од 29.03.2022.године, За-
писник са 1. Сједнице Предсједништва 
Црвеног крста Града Горажда, број: 20-
3/22 од 08.04.2022. године и Одлука 
број:20-1/22 од 08.04.2022.године, о име-
новању секретара Црвеног крста Гра-
да Горажда. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као  
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у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на захт-
јев за упис промјена у Регистар и на 
ово Рјешење, на основу члана 12. став 
1. тачка 8). Закона о административ-
ним таксама („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/13 и 12/15). 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем, број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 
Број:УП-1:05-04-65/22  ПО ОВЛАШТЕЊУ 
25.04.2022.године            М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е              Алма Шабанија,с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА 
ОПШТИНЕ ФОЧА У ФЕДЕРАЦИЈИ БО-
СНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, на основу члана 
33. Закона о удружењима и фондаци-
јама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 45/02),  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде под регистарским бро-
јем Р-I-32/1997 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПЕН-
ЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ФОЧА У 
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕ-
ГОВИНЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена Статута Удруже-
ња, јер је на сједници Скупштине 
Удружења, одржаној дана 28.04.2022. 
године, донесен нови Статут са сље-
дећим програмским циљевима и 
дјелатностима: 
 
• Заштита чланова Удружења у 

остваривању њихових стече-
них права по основу пензио-
ног и инвалидског осигурања, 
здравствене заштите и у том 
смислу пружање одговарајуће 
помоћи; 

• Пружање материјалне и друге 
помоћи у случају болести или 
смрти пензионера члана Удру-
жења; 

• Пружање правне помоћи чла-
новима Удружења у погледу 
остваривања њихових права 
по основу пензионог и инва-
лидског осигурања и здрав-
ствене заштите; 

• Организација одређене актив-
ности на заштити животног 
стандарда члановима Удруже-
ња; 

• Пружење помоћи члановима 
Удружења у погледу органи-
зације и кориштења опоравка,  

03. јун/липањ 2022. 
 

 
рекреације и одмора; 

• Обезбјеђење смјештаја члано-
ва Удружења у домове пензи-
онера и друге одговарајуће ус-
танове за смјештај и боравак 
старих и изнемоглих лица; 

• Организација клубова члано-
ва Удружења и других облика 
њиховог дружења; 

• Организација штедње члано-
ва Удружења путем касе уза-
јамне помоћи и других облика 
штедње; 

• Стварање што повољнијих ус-
лова за заштиту чланова Удру-
жења, а посебно у погледу њи-
хових стечених права по осно-
ву пензионо – инвалидског ос-
игурања, здравствене заштите, 
повољнијих услова живљења, 
примјереног животног станда-
рда и других питања од знача-
ја за примјерен друштвени тр-
етман и живот чланова. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. диспози-

тива  овог Рјешења извршен је дана  
10.05.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 

ОПШТИНЕ ФОЧА У ФЕДЕРАЦИЈИ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  уписано  је 
у Регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско-подрињског ка-
нтона  Горажде, дана  30.12.1997. годи-
не, под регистарским бројем Р-I-20/ 
1997  у  прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-64/22  
од  18.04.2022.године, обратило  се  УД-
РУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ 
ФОЧА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ за упис у Регистар сље- 
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дећих промјена: чланова Скупштине 
Удружења, Управног и Надзорног од-
бора Удружења  и Статута Удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде је уочило 
одређене недостатке и својим актом 
број: УП-1:05-04-64/22 од 22.04.2022. го-
дине, а у складу са чланом 31. Закона о 
удружењима и фондацијама позвало је 
предметно Удружење да у року од пе-
тнаест (15) дана од дана пријема акта  
отклони уочене недостатке.  

Дана 04.05.2022.године, Удруже-
ње пензионера Општине Фоча у Феде-
рацији БиХ је поступило по упутама из 
горе наведеног акта овог органа и ис-
том доставило сљедећу документацију: 
Одлуку од 28.04.2022.године,  о усваја-
њу новог Статута Удружења, Статут 
Удружења број:08/22 од 28.04.2022. го-
дине и Записник са сједнице Скуп-
штине Удружења.  
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на захт-
јев за упис промјена у Регистар и на 
ово Рјешење, на основу члана 12. став 
1. тачка 8). Закона о административ-
ним таксама („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“, 
број:12/13 и 12/15). 
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Накнада за упис промјена Удру-

жења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предмета. 
 

Ово је Рјешење коначно у упра-
вном поступку и против истог се  не 
може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 
Број:УП-1:05-04-64/22   М И Н И С Т А Р 
10.05.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕ-
РА ОПШТИНЕ ПАЛЕ Ф БИХ, на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде под регистарским 
бројем Р-I-11/2000 у прву књигу Ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПЕ-
НЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ПАЛЕ 
ФБИХ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за  
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правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, продужење мандата за ма-
ндатни период 2022–2026.година, 
лицима овлаштеним за заступање 
и представљење Удружења, одно-
сно Ђемал Омеровић и даље оста-
је предсједник Управног одбора 
Удружења и Неџиб Драковац – 
замјеник предсједника Управног 
одбора Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужно-
сти на основу Одлуке Скупштине 
Удружења, број: 01-16/22 од 15.04. 
2022.године, а именују се нови чла-
нови Управног одбора Удружења 
на основу Одлуке Скупштине Уд-
ружења број:01-16/22 од 15.04.2022.г. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена предсједника и 
замјеника предсједника Скупш-
тине Удружења, тако што се Авди-
ја Чоло – предсједник Скупштине 
Удружења и Рифет Велагић – зам-
јеник предсједника Скупштине Уд-
ружења, разрјешавају дужности, а 
нова лица именована за предсјед-
ника и замјеника предсједника Ску-
пштине Удружења су: Авдија Чо-
ло – предсједник Скупштине Уд-
ружења и Хана Рухотина – замје-
ник предсједника Скупштине 
Удружења.  
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5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена делегата Скупш-
тине Удружења, тако што се доса-
дашњи делегати Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња број:01-14/22 од 15.04.2022.годи-
не, а именују се нови делегати Ску-
пштине Удружења на основу Од-
луке Скупштине удружења број: 
01-14/22 од  15.04.2022. године.  

 
6. Упис промјена  из тачки  2, 3, 4. и 5. 

диспозитива  овог  Рјешења изврш-
ен је дана  23.05.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 

ОПШТИНЕ ПАЛЕ  ФБИХ уписано је у 
Регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско-подрињског ка-
нтона  Горажде, дана  02.06.2000. годи-
не, под регистарским бројем Р-I-11/ 
2000  у  прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-74/22  
од 16.05.2022.године, обратило се  УДРУ-
ЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ПАЛЕ 
ФБИХ за упис у Регистар сљедећих про-
мјена: лица овлаштених за заступање и 
представљање Удружења, предсједни-
ка и замјеника предсједника Скупшти-
не Удружења, чланова Управног одбо-
ра Удружења и делегата Скупштине 
Удружења 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:01-17/22 од 15.04.2022.године, о ра-
зрјешењу предсједника и замјеника 
Управног одбора, Одлука број:01-15/ 
22 од 15.04.2022. године, о именовању  
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лица овлаштених за заступање и пре-
дстављање Удружења, Одлука број: 01-
17/22 од 15.04.2022. године, о именова-
њу предсједника и замјеника Управ-
ног одбора, Одлука број: 01-16/22 од 
15.04.2022.године, о разрјешењу члано-
ва Управног одбора, Одлука број: 01-
16/22 од 15.04.2022.године, о именова-
њу чланова Управног одбора, Одлука 
број: 01-18/22 од 15.04.2022. године, о 
разрјешењу предсједника и замјеника 
предсједника Скупштине Удружења, 
Одлука број: 01-18/22 од 15.04.2022. го-
дине, о именовању предсједника и за-
мјеника предсједника Скупштине Уд-
ружења, Одлука број: 01-14/22 од 15. 
04.2022. године, о разрјешењу делегата 
Скупштине Удружења, Одлука број: 
01-14/22 од 15.04.2022. године, о име-
новању делегата Скупштине Удруже-
ња и Записник са сједнице Скупштине 
Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на захт-
јев за упис промјена у Регистар и на 
ово Рјешење, на основу члана 12. став 
1. тачка 8). Закона о административ-
ним таксама („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу  
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од 20,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предмета. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
  
Број:УП-1:05-04-74/22   М И Н И С Т А Р 
23.05.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

459 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛ-
СКИХ СУДИЈА И ИНСТРУКТОРА 
СУЂЕЊА БОСАНСКО–ПОДРИЊСК-
ОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама („Службене новине Федера-
ције БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде под регистарским бр-
ојем Р-I-8/2013 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ФУ-
ДБАЛСКИХ СУДИЈА И ИНСТРУ-
КТОРА СУЂЕЊА БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОР-
АЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења,  
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који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена  лица овлаштених 
за заступање и представљање Уд-
ружења, тако што Параџик Нерм-
ину – предсједнику Управног од-
бора Удружења и Кундо Салему – 
потпредсједнику Управног одбо-
ра Удружења, престаје овлаште-
ње за заступање и представљање 
Удружења, а нова лица овлаште-
на за заступање и представљање 
Удружења су: Ћехаја Мирза – пре-
дсједник Управног одбора Удру-
жења и Габела Нермин – потпре-
дсједник Управног одбора Удру-
жења.  

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења, разрјешавају дужно-
сти на основу Одлуке Скупштине 
удружења, број: 05/22 од 10.05.2022. 
године, а именују се нови чланови 
Управног одбора Удружења на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња број: 07/22 од 10.05.2022. године. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена потпредсједника 
Скупштине Удружења, тако што 
се Габела Нермин – потпредсјед-
ник Скупштине Удружења, раз-
рјешава дужности, а ново лице им-
еновано за потпредсједника Скуп-
штине Удружења је Ушановић Ја- 
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смин. Дрљевић Енвер и даље ос-
таје предсједник Скупштине Уд-
ружења.  

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена делегата Скупшт-
ине Удружења, тако што се доса-
дашњи делегати Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности, а 
именују се нови делегати на ос-
нову одлука Скупштине удруже-
ња, број:09/22 од 10.05.2022. године 
и 10/22 од 10.05.2022. године.   

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзор-
ног одбора Удружења, тако што се 
досадашњи чланови Надзорног од-
бора Удружења разрјешавају дужн-
ости на основу Одлуке Скупштине 
Удружења, број:12/22 од 10.05.2022. 
године, а именују се нови чланови 
Надзорног одбора Удружења на 
основу Одлуке Скупштине Удруж-
ења број:13/22 од 10.05.2022.године. 

 
7. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова 16. и 24. 
Статута Удружења од 12.04.2013. 
године, како слиједи:  

• У члану 16. Статута број и ријеч: 
„15 /петнаест“, замјењују се бро-
јем и рјечју: “13 /тринаест“. 

• У члану 24. иза ријечи „Инструк-
тора суђења – делегата Скупшти-
не“, додаје се сљедећи текст: “Пре- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
дсједник, потпредсједник и чла-
нови Управног одбора могу бити  
бирани и из реда активних суди-
ја“, док остали дио текста остаје 
непромијењен. 

 
8. Ове измјене Статута чине саставни 

дио Статута Удружења фудбалск-
их судија и инструктора суђења 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде од 12.04.2013. године. 

 
9. Упис промјена  из тачки  2, 3, 4, 5, 6. 

и 7. диспозитива овог Рјешења из-
вршен је дана  25.05.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ 

СУДИЈА И ИНСТРУКТОРА СУЂЕЊА 
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ уписано је у Ре-
гистар удружења, који се води код М-
инистарства за правосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-подрињског кан-
тона  Горажде, дана  15.05.2013. године, 
под регистарским бројем Р-I-8/2013  у  
прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-72/22  
од  16.05.2022.године, обратило  се  УД-
РУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА И 
ИНСТРУКТОРА СУЂЕЊА БОСАНС-
КО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОР-
АЖДЕ за упис у Регистар сљедећих 
промјена: лица овлаштених за заступа-
ње и представљање Удружења, пот-
предсједника Скупштине Удружења, 
чланова Управног и Надзорног одбора 
Удружења, делегата Скупштине Удру-
жења и Статута. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:03/22 од 10.05.2022.године, о раз-
рјешењу предсједника и члана Управ-
ног одбора Удружења, Одлука број: 05  
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/22 од 10.05.2022. године, о разрјешењу 
чланова Управног одбора Удружења, 
Одлука број: 06/22 од 10.05.2022. годи-
не, о именовању предсједника Упра-
вног одбора Удружења, Одлука број: 
07/22 од 10.05.2022. године, о именова-
њу чланова Управног одбора Удруже-
ња, Одлука број: 08/22 од 10.05.2022. 
године, о именовању потпредсједника 
Управног одбора Удружења, Одлука 
број: 09/22 од 10.05.2022. године, о раз-
рјешењу чланова Скупштине Удруже-
ња, Одлука број:10/22 од 10.05.2022. го-
дине, о именовању нових чланова Ск-
упштине Удружења, Одлука број: 11/ 
22 од 10.05.2022. године, о измјенама и 
допунама Статута Удружења, Одлука 
број:12/22 од 10.05.2022. године, о раз-
рјешењу чланова Надзорног одбора 
Удружења, Одлука број: 13/22 од 10.05. 
2022. године, о именовању чланова На-
дзорног одбора Удружења, Одлука бр-
ој:14/22 од 10.05.2022.године, о имено-
вању потпредсједника Скупштине Уд-
ружења, Одлука број: 15/22 од 10.05. 
2022.године, о разрјешењу потпредсје-
дника Скупштине Удружења и  Запис-
ник број: 02-05/22 од 10.05.2022. годи-
не,  са  извјештајно – изборне  сједнице 
Скупштине Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о  
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административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или пре-
пису.  
 
Број:УП-1:05-04-72/22   М И Н И С Т А Р 
25.05.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 21. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 10/11, 5/16 и 
9/20), те на основу члана 10. Правил-
ника о поступку утврђивања услова и 
садржају и начину вођења Регистра 
средњих школа са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 15/12), минис-
тар за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско-подрињскго ка-
нтона Горажде д о н о с и:   

 03. јун/липањ 2022. 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о упису промјена  у Регистру 
средњих школа 

 
 
1. У Регистру средњих школа под 

редним бројем 1. на страни 7. упи-
сана је Јавна установа Мјешовита 
средња школа „Енвер Поздеровић“ 
Горажде.  

 
2. Уписује се у Регистар средњих шк-

ола допуна звања код Јавне устано-
ве Мјешовита средња школа „Ен-
вер Поздеровић“ Горажде  - Пољо-
привредна школа и то: Агротури-
стички техничар.  

 
3. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Од стране Јавне установе Мје-

шовита средња школа „Енвер Позде-
ровић“ Горажде достављен је Захтијев 
број: 34-48-43/22 од 28.01.2022 године, 
који се односи на увођење новог звања 
у Пољопривредној школи и то: Агро-
туристички техничар.  

У складу са чланом 6. Прави-
лника о поступку утврђивању услова 
и о садржају и начину вођења Регис-
тра средњих школа са подручја Босан-
ско-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде“ број: 15/12) минис-
тар за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт донио је Рјешење о име-
новању Комисије за утврђивање усло-
ва за рад  ЈУ Мјешовита средња школа 
„Енвер Поздеровић“ Горажде број: 10- 
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34-279 -1/22 од 12.04.2022. године. 

Комисија је дана 12.04.2022. год-
ине, извршила провјеру испуњавања 
услова за рад школе и утврдила да је 
Скупштина Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде преузела права оснива-
ча над Јавном установом МСШ „Енвер 
Поздеровић“ Горажде (Закон о преу-
зимању права оснивача над Јавном ус-
тановом МСШ „Енвер Поздеровић“ 
Горажде број: 01-6744-96/98 од 30.07. 
1998. године и број: 01-02-404-1/12 од 
30.05.2012 године), да школа посједује 
Елаборат о друштвено економској оп-
равданости увођења новог смијера за 
звање Агротуристички техничар, да 
има обезбијеђен наставни кадар у 
складу са одговарајућим наставним 
плановима и програмима, да има обез-
бијеђен школски простор, те да има 
обезбијеђена финансијска средства за 
рад школе. 
 

У проведеном поступку, а на 
основу Записника који је сачинила Ко-
мисија, утврђено је да Јавна установа 
МСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде 
испуњава услове за увођење новог см-
ијера за звање Агротуристички техни-
чар. 
  

На основу напријед наведеног,  
ријешено је као у диспозитиву Рјеше-
ња.  
 
Поука о правном лијеку:  
 

Ово је Рјешење коначно у упра-
вном поступку и против истог се не 
може изјавити жалба, али се може ту-
жбом покренути управни спор. Тужба 
се предаје непосредно Кантоналном 
суду Горажде или шаље поштом, а мо-
же се поднијети и на Записник код ис- 
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тог суда или код другог суда у року од 
30 дана од дана достављања овог Рје-
шења.  
 
Број:10-34-279-2 /22       М И Н И С Т А Р 
18.04.2022.године        Биљана Беговић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. Правилни-
ка о организовању и извођењу практи-
чне наставе у школама средњег струч-
ног образовања и код пословних суб-
јеката („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде,“ број: 
9/18, 1/20 и 4/22), Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско–подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и: 
 
 

П р о г р а м 
обуке за ментора  

код пословног субјекта 
 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ: 
 
(1) НАЗИВ ПРОГРАМА: „Обука за 

ментора код пословног субјекта“  
 

(2) ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА: Програм 
„Обука за ментора код пословног 
субјекта“ има за циљ осигурати 
стицање основних знања о раду са 
ученицима за менторе код посло-
вних субјеката, којима ће ојачати 
капацитете пословних субјеката  за 
квалитетно извођење практичне 
наставе у складу са одговарајућим 
НПП-ом и Програмом извођења 
практичне наставе. 
 

(3) ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: Укупно 
трајање програма је 40 сати.  
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(4) ЗНАЊА, ВЈЕШТИНЕ И СПОСО-

БНОСТИ КОЈЕ СЕ СТИЧУ ПРО-
ГРАМОМ: Програм је осмишљен 
тако да развија основне компетен-
ције за рад са менторима. Подразу-
мијева интерактивну обраду чети-
ри тематске цјелине (обавезни мо-
дули): Уводни дио (четири часа), 
Законско регулисање организације 
практичне наставе (4 наставна ча-
са), Педагошке основе образовања 
и одгоја ученика (8 часова), Систем 
организације практичне наставе са 
акцентом на улогу релевантних ак-
тера (8 часова), Праћење, вреднова-
ње, вођење документације и оцје-
њивање ученика  (8 часова). Након 
завршене обуке полазници имају 
обавезу полагања испита. 
 

(5) НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА: 
Обуке се реализују примјеном ком-
бинованих метода рада са одрас-
лим полазницима (предавања, се-
минари, радионице, практичне вје-
жбе, дискусије, самостални задаци 
и сл.) 
 

(6) НАЧИН ПРОВЈЕРЕ ИСХОДА УЧ-
ЕЊА: Завршни испит на крају обу-
ке. 
 

(7) ВРСТА ЈАВНЕ ИСПРАВЕ: По зав-
ршетку програма и задовољавања 
свих критерија полазницима ће 
бити издато увјерење о завршеном 
програму обуке за менторе код по-
словног субјекта. 
 

(8) МОГУЋНОСТИ ДАЉЕГ НАПРЕ-
ДОВАЊА И УСАВРШАВАЊА: 
Ментори код пословних субјеката 
имају обавезу континуираног усав-
ршавања. 
  

(9) УВЈЕТИ ЗА УПИС/ПОХАЂАЊЕ  

03. јун/липањ 2022. 
 

 
ПРОГРАМА: Програм је намијењ-
ен и обавезан за упосленике код 
пословних субјеката који реализују 
практичну наставу или лице које 
самостално обавља дјелатност и 
има минимално IV степен образо-
вања и радно искуство у струци у 
трајању од најмање пет година или 
минимално V степен образовања и 
радно искуство у струци у трајању 
од најмање три године. Изузетно, 
министар може донијети одлуку да 
као ментор буде именовано и лице 
са нижим степеном образовања, 
уколико за то постоје оправдани 
разлози и уколико то лице посједу-
је најмање пет година радног иску-
ства у струци.  

 

(10) РЕАЛИЗАТОРИ ОБУКЕ: Извођач    
рограма „Обука за менторе код 
пословних субјеката“ је Министа-
рство за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт у сарањи са 
срењим школама са подручја Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде и Привредном комором Боса-
нско–подрињског кантона Гораж-
де. Цијену реализације програма 
„Обука за менторе код пословних 
субјеката“ са завршним испитом, 
као и начин расподјеле новчаних 
средстава утврдиће Министарство 
за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт посебним актом. 
 

(11) КАДРОВСКИ УСЛОВИ: Обуку    
могу реализовати лица која имају 
VII степен школске спреме одно-
сно I циклус Болоњског високооб-
разовног процеса који се вреднује 
са минимално 240 ЕЦТС бодова, 
која посједују цертификат о зав-
ршеној обуци за мастер тренере. 
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II   СТРУКТУРА ОБУКЕ И ЦИЉНЕ  
      ГРУПЕ 
 
1) Обука за менторе код пословних 

субјеката се реализује у обиму од 
40 часова. Предвиђени часови се 
распоређују по тематским јединка-
ма (модулима) и различитим орга-
низационим облицима учења. Мо-
дули су засновани на стицању ос-
новних знања о раду са ученици-
ма, а исказани су у виду тематских 
области, и то: 
 
a) Уводни дио, (4 часа) 
б)   Законско регулисање организа- 
       ције практичне наставе (4 часа),  
ц)   Педагошке основе образовања  
       и одгоја ученика (8 часова),  
д)  Систем организације практичне  

наставе са акцентом на улогу 
релевантних актера (8 часова),  

е)   Праћење, вредновање, вођење  
документације и оцјењивање 

ученика  (8 часова), 
ф)  Полагање испита (8 часова). 

 
2) Сва четири модула спадају у обаве-

зне модуле обуке ментора. Када су 
у питању облици учења, ова обука 
поред секвенци наставе унутар ова 
четири модула обухвата и полага-
ње испита. 

3) Основна обука за менторе код по-
словних субјеката је намијењена, 
прије свега, за потребе пословних 
субјеката код којих се организује 
извођење практичне наставе уче-
ника средњих школа. 

4) Минимална стручна спрема полаз-
ника је IV степен образовања и ра-
дно искуство у струци у трајању од 
најмање пет година или минимал-
но V степен образовања и радно  
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искуство у струци у трајању од нај-
мање три године. Изузетно, мини-
стар може донијети одлуку да обу-
ку похађа и лице са нижим степе-
ном образовања, уколико за то пос-
тоје оправдани разлози и уколико 
то лице посједује најмање пет годи-
на радног искуства у струци.  

 
МОДУЛ  I 
 
Законско регулисање организације 
практичне наставе 
 

У оквиру овог модула полазни-
ци ће стећи општа знања о законском 
оквиру који уређује област средњег стру-
чног образовања, како на државном, 
тако и на кантоналном нивоу. 
 
Тематске јединице у модулу I:  
 

• Законски оквир на нивоу БиХ 
који регулише средње стручно 
образовање; 

• Законски оквир на нивоу Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде који регулише средње стру-
чно образовање; 

• Законски оквири који регули-
шу начин организације, фина-
нсирања и заштите на раду 
ученика; 

• Подзаконски акти који уређују 
област средњег стручног обра-
зовања. 

 
На крају првог модула очекује се да 
ће полазници: 
 

• Описати законодавни оквир ко-
јим се уређује средње стручно 
образовање, 

• Примјенити релевантне прописе, 
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• Препознати важност стручног 
образовања, 

• Препознати улогу кључних ак-
тера у стручном образовању; 

• Разумијети права, обавезе и од-
говорности ученика; 

• Поштовати прописе у свакодне-
вном раду са ученицима; 

• Препознати случајеве повреде 
правила понашања и неиспу-
њавања обавеза ученика; 

• Објаснити ризике радних мјес-
та и мјере безбједности и здра-
вља на раду; 

• Бринути о безбједности и здра-
вљу ученика на практичној нас-
тави. 

 
 
МОДУЛ II 
 
Педагошке основе образовања и вас-
питања ученика 
 
1) У оквиру овог модула полазници 

ће стећи општа знања неопходна за 
извођење практичне наставе код 
пословних субјеката. 

2) Управљање процесом учења и ње-
гове психолошке карактеристике 
захтијевају посебан приступ разли-
читостима у процесу образовања. 
Због тога је важно упознавање са 
различитим стиловима учења, али 
у контексту постављених циљева, 
спремности и мотивације за учење. 

3) Осим ових кључних аспеката, ра-
диће се и на освјешћивању значаја 
оспособљавања за цјеложивотно 
учење и на потреби да полазници 
развију позитиван став према ње-
му. Уз то, важна је и способност ре-
флектовања властите наставничке 
/тренерске праксе и искуства, као  
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и развој неопходне флексибилнос-
ти у процесу прилагођавања захт-
јевима који произлазе из образов-
ног рада.  

 
Тематске јединице у модулу II: 
  
1. Теорије учења, 
2. Мотивација ученика, 
3. Методе рада са ученицима, 
4. Контроле успјеха, 
5. Упадљиво понашање, 
6. Адолесценција, 
7. Врсте комуникације. 
 
На крају другог модула очекује се да 
ће полазници: 
 

• Препознати механизме учења 
важне за процес извођења прак-
тичне наставе код пословног су-
бјекта; 

• Обликовати радне задатке у 
стварном радном окружењу ко-
ји ће ученику омогућити прим-
јену теоријских знања; 

• Демонстрирати начин одржа-
вања радне дисциплине; 

• Препознати индивидуалне раз-
личитости међу ученицима те 
их узети у обзир при планира-
њу и извођењу практичне нас-
таве; 

• Потицати мотивацију ученика; 
• Контролисати успјех ученика; 
• Препознати упадљива понаша-

ња ученика, те узроке и врсте 
конфликта; 

• Рјешавати конфликте и превен-
тивно дјеловати; 

• Објаснити основне физичке, ко-
гнитивне, емоционалне и соци-
јалне промене у адолесценцији; 

• Препознати промјене у пона- 
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шању и потешкоће у учењу; 

• Сагледати потенцијалне узроке 
који доводе до промјена у пона-
шању и потешкоћа у учењу; 

• Показати осјетљивост за проб-
леме ученика који настају у ад-
олесценцији; 

• Препознати властиту одговор-
ност за негативне учинке у вас-
питно-образовном процесу; 

• Потицати  ученике у рјешава-
њу радних задатака с циљем ра-
звоја одговорности ученика; 

• Описати различите методе уче-
ња кроз рад и њихову примену 
и сврсисходност за достизање 
различитих исхода учења; 

• Примијенити методу четири 
степена (припремање, покази-
вање и тумачење, покушај само-
сталног извођења рада уз над-
зор, вјежбање и утврђивање на-
ученог) у циљу развоја вјешти-
на ученика; 

• Објаснити врсте комуникације 
те успоредити вербалну и неве-
рбалну комуникацију. 

 
 
МОДУЛ III 
 
Систем организације практичне нас-
таве са акцентом на улогу релеван-
тних актера 
 
1) Овај модул има за циљ објаснити 

полазницима систем организације 
практичне наставе код пословног 
субјекта те значај и улогу свих ак-
тера релевантних за извођење пра-
ктичне наставе код пословног суб-
јекта. 

 
Тематске јединице у модулу III:  
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• Систем организације практич-
не наставе 

• Планирање практичне наставе 
• Извођење практичне наставе 
• Улога школе 
• Улога координатора 
• Улога ментора 
• Улога пословног субјекта 
• Улога привредне коморе 
• Улога Министарства за образо-

вање, младе, науку, културу и 
спорт 

• Заштита на раду 
 
На крају трећег модула очекује се да 
ће полазници: 
 

• Објаснити начин функциони-
сања практичне наставе; 

• Израдити план извођења прак-
тичне наставе; 

• Описати улогу свих актера у из-
вођењу практичне наставе; 

• Разумјети надлежности свих ак-
тера у извођењу практичне нас-
таве; 

• Предложити начине осигурања 
сигурности и заштите на раду; 

 
МОДУЛ  IV 
 
Праћење, вредновање, вођење доку-
ментације и оцјењивање ученика 
 

Овај модул има за циљ упозна-
ти полазнике о начину праћења, вре-
дновања, вођења документације те оц-
јењивања ученика. 
 
Тематске јединице у модулу IV:  
 

• Праћење, вредновање и оцје-
њивање ученика; 

• Вођење документације и евиде- 



Број 5 – страна 1350 
 
 
нције; 

• Пружање помоћи и вршење на-
дзора над израдом практичног 
рада. 

 
На крају четвртог модула очекује се 
да ће полазници: 
 
• Примијенити начела вредновања и 

оцјењивања ученика која ће усмје-
равати и потицати ученика на уче-
ње у реалном радном окружењу; 

• Комбиновати различите методе 
праћења и провјере ученикова на-
предовања односно развоја учени-
кових компетенција (опажање из-
ведбе практичног задатка, рад на 
пројектима, анализа мапе практич-
не наставе и вјежби, праћење вође-
ња дневника практичне наставе и 
сл.); 

• Подржати ученике у укључивању 
у процес вредновања постигнућа 
осталих ученика односно подржа-
ти развој самовредновања; 

• Самостално вредновати постигну-
ћа ученика уз уважавање нивоа, об-
има и профила планираних исхода 
учења те посебних васпитно-обра-
зовних потреба ученика те у проце-
су вредновања квалитета вођења 
дневника практичне наставе; 

• Описати сарадњу са наставником 
практичне наставе и координато-
ром практичне наставе. 

 
 
III   ИСПИТ 
 
(1) Испит се, по правилу реализује у 

једном дану.  
(2) Испит се састоји из два дијела и то: 

усменог дијела који се односи на 
одговоре на питања из сваке обла- 
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сти које су се обрађивале на обуци 
и стручног разговора. 

(3) Основу за стручни разговор чине 
све области које су се обрађивале 
на обуци за менторе са освртом на 
властити приједлог односа менто-
ра и ученика. 

(4) Успјех на испиту се исказује једном 
описном оценом: „положио“ или 
„није положио“. 

(5) Кандидат је положио испит ако 
има најмање 60% од укупно могу-
ћег броја бодова. 

(6) Испит из усменог дијела бодује се 
са максимално 40 бодова (свака об-
ласт максимално по 10 бодова), док 
се стручни разговор бодује са мак-
симално 10 бодова. 

(7) Уколико је кандидат из оправда-
них разлога спријечен да приступи 
полагању испита, дужан је да се-
кретару комисије и свом послода-
вцу достави одговарајуће доказе. 

(8) Кандидат из става (7) овог члана 
има право полагања испита у наре-
дном испитном року. 

(9) Кандидату који је положио испит 
Министарство издаје увјерење о за-
вршеном Програму обуке за мен-
торе код пословних субјеката на 
прописаном обрасцу које је саста-
вни дио овог Правилника. 

 
 
IV   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај Програм ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:10-30-1491/22          М И Н И С Т А Р  
09.05.2022.године        Биљана Беговић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Статута 
Оп-штине Пале (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
88. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће  Пале, 
на својој XX редовној сједници, одржа-
ној дана 17.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА 

 СА XIX СЈЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ 
ВИЈЕЋА ПАЛЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале, усваја Записник са XIX сј-
еднице Општинског вијећа Пале, од-
ржане дана 14.04.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-82/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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На основу чланова 96. и 101. За-
кона о буџетима у Федерацији БиХ 
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, број: 102/13, 9/14, 
13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 
5/18, 11/19 и 99/19) и члана 24. став 1. 
тачка 3. Статута општине Пале („Слу- 
жбене новине Босанско-подрињског 
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кантона Горажде“, број: 19/07, 11/08 и 
06/13), Општинско вијеће, на пријед-
лог Општинског начелника, на својој 
XX редовној сједници, одржаној дана 
17.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Годишњи извјештај о 
извршењу Буџета општине Пале за 
2021. годину са: 
 

1. Укупно остварени  
приходи и примици       927.823 КМ 

2. Укупно извршени  
расходи и издаци             922.436 КМ 

3. Разлика између  
остварених прихода и  
примитака и извршених  
издатака (1-2)                        5.387 КМ 

 
Члан 2. 

 
Разлика између остварених при-

хода и примитака и расхода и изврше-
них издатака по годишњем обрачуну 
је утврђени вишак прихода у износу 
од 5.387 КМ, којим се покрива вишак 
расхода из претходних година, износ 
од 418 КМ, а преостали износ од 4.969 
КМ се преноси у 2022. годину  као не-
распоређени вишак прихода над рас-
ходима. 
 

Члан 3. 
 

Извјештај о извршењу Буџета 
Општине Пале за 2021.годину чини са- 
ставни дио ове Одлуке. 
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Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења и биће објављена у “Сл-
ужбеним новинама Босанско- подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 

Број:02-11-83/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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Na osnovu člana 13. Zakona o pri-

ncipima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj: 35/05 i 51/09), čla-
na 89. i 101. Zakona o budžetima Fede-

racije BiH ("Službene novine Federacije 
BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 
91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 
99/19) i člana 24. Statuta Općine Pale 
("Službene novine Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde", broj: 19/07, 11/08 i 
6/13), Općinsko vijeće Općine Pale na XX 
redovnoj sjednici održanoj dana 17.05. 
2022. godine, u s v o j i l o  j e  
 
 

ZVJEŠTAJ 
O IZVRŠENJU BUDŽETA 

 OPĆINE PALE za period 01.01.2021. - 
31.12.2021. godine

 
I 

 

Ред. 
број Приходи 

Остварено 
за 

I-XII/2021. 

Остварено  
за I-XII/2020. 

Индекс 
3/4*100 

1 2 3 4 5 
1 ПРИХОДИ 926.523 926.541 100 
2 РАСХОДИ 852.344 830.028 103 

3 
ТЕКУЋИ СУФИЦИТ/ТЕКУЋИ ДЕФИЦИТ  
(1 минус 2) 74.179 96.513 77 

4 ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА 1.300 18.300 7 
5 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИИХ СРЕДСТАВА 70.092 0 0 

6 
НЕТО НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА  
(5 минус 4) 68.792 -18.300 -376 

7 УКУПАН  ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (3 минус 6) 5.387 114.813 5 
 

II 
 

Razlika između ostvarenih priho-
da i primitaka i rashoda i izdataka iz te-
kućeg perioda u iznosu od 5.387 KM, ra-
spoređuje se za pokriće viška rashoda iz 
prethodnih godina u iznosu od 418 KM, 
a ostatak od 4.969 KM prenosi se u Budž-
et 2022. godinu kao neraspoređeni višak 
prihoda nad rashodima.   
 

III 
 
Sastavni dio Izvještaja čini Izvrše-

nje Budžeta Općine Pale za period 01.01. 

2021. - 31.12.2021. godine, tabelarni preg-
led općeg i posebnog dijela budžeta. 
 

IV 
 

Izvještaj o izvršenju Budžeta Op-
ćine Pale Prača za period 01.01.2021. - 31. 
12.2021.godine objavit će se u "Službenim 
novinama Bosansko-podrinjskog kantona 
Goažde". 
 
Broj:02-11-84/22           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.godine        Сенад Мутапчић,с.р. 
    П  р  а  ч  а 

.................................. 



A.Prihodi i primici        Opšti dio Budžeta Број 5 – страна 1386                                                                            03. јун/липањ
 2022. 

Ekono- 
mski 
kod 

Prihodi i primici 
Plan 

bužeta za 
2021. 

Izvršenje 
za period 

I-XII/21.god. 

Index 
4/3* 
100 

Izvršenje 
za period 

I-XII/20. god. 

Index 
4/6* 
100 

1 2 3 4 5 6 7 
700+810 Ukupni prihodi i primici (A+B) 994.300 927.823 93 944.841 98 

       
700000 A. Ukupni prihodi (I+II+III) 992.800 926.523 93 926.541 100 

       
710000 I Poreski prihodi (1+5+6+7) 201.300 197.010 98 170.281 116 

       
711+713 1. Porez na dobit pojed. i pred. (2+3+4) 600 530 88 2.320 23 

       
711100 2. Porez na dobit pojedinaca (zaostale uplate) 300 265 88 789 34 
711112 Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti 300 265 88 789 34 

       
711200 3. Porez na dobit preduzeća 300 265 88 1.511 18 
711211 Porez na dobit 300 265 88 1.511 18 

       
713000 4. Porez na plaću i druga lična primanja 0 0 0 20 0 
713111 Porez na plaće i druga lična primanja 0 0 0 20 0 

       
714000 5. Porez na imovinu 18.150 17.482 96 15.287 114 
714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 4.000 3.810 95 3.516 108 
714112 Porez na imovinu od pravnih lica 0 0 0 1.125 0 
714113 Porez na imovinu za motorna vozila 150 114 76 180 63 
714121 Porez na naslijeđe i poklon 1.500 1.304 87 0 0 
714131 Porez na promet nepokretnosti - fizička lica 7.000 7.045 101 10.466 67 
714132 Porez na promet nepokretnosti - pravna lica 5.500 5.209 95 0 0 

       
716000 6. Porez na dohodak 31.050 29.767 96 31.012 96 
716111 Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti 28.000 27.262 97 27.843 98 
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716112 Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 500 264 53 196 135 
716115 Porez na dohodak od fiz. lica od igara na sreću 50 28 56 20 140 
716116 Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 2.450 2.184 89 2.928 75 
716117 Porez na dohodak po konačnom obračunu  50 29 58 25 116 

       
717000 7. Porez na prodaju dobara i usluga 151.500 149.231 99 121.662 123 
717114 Prihodi od indirektnih poreza za autoceste 4.500 4.024 89 3.949 102 
717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju općini 12.000 11.091 92 9.029 123 
717141 Prihodi od indirektnih poreza PDV 135.000 134.116 99 108.684 123 

       
720000 II Neporezni prihodi (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 116.000 100.131 86 134.286 75 

       
721100 1. Prihodi od ostale nefinansijske imovine 43.500 37.024 85 41.469 89 
721112 Prihodi od davanja prava na ekspl.prir.resursa - koncesije 10.000 7.580 76 6.269 121 
721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 30.000 26.407 88 32.228 82 
721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine 3.500 3.037 87 2.972 102 

       
721200 2. Ostali prihodi od imovine 200 175 88 174 101 
721227 Korištenje lovnog područja 200 175 88 174 101 

       
722100 3. Administrativne takse 6.500 6.243 96 6.286 99 
722131 Općinske administrativne takse 6.500 6.243 96 6.286 99 

       
722300 4. Općinske komunalne naknade i takse 12.700 13.006 102 12.455 104 
722321 Općinske komunalne takse 2.600 3.412 131 3.466 98 
722322 Ostale komunalne naknade na istaknutu firmu 100 100 100 1.210 8 
722329 Ostale komunalne naknade 10.000 9.494 95 7.779 122 
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722400 5. Ostale budžetske naknade 35.500 29.088 82 35.284 82 
722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta 5.500 5.249 95 10.762 49 
722436 Naknada po osnovu pregleda građevinskih objekata 0 0 0 18.000 0 
722454 Naknada za korištenje državnih šuma 30.000 23.839 79 6.522 366 

       
722500 6. Posebne naknade i takse 15.300 12.374 81 16.260 76 
722515 Naknada za korištenje premjera i katastra 1.000 978 98 832 118 
722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 6.500 6.471 100 8.730 74 
722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 1.000 913 91 682 134 
722532 Naknda za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 3.500 3.097 88 3.202 97 
722581 Pos.naknada za zašt.od prirod. i dr.nesreća - neto plaća 3.000 850 28 2.588 33 
722582 Pos.naknada za zašt.od prirod. i dr.nesreća - samost.dj. 300 65 22 226 29 

       
722600 7. Prihodi od pružanja usluga 1.500 1.500 100 1.500 100 
722631 Prihodi od pružanja usluga 1.500 1.500 100 1.500 100 

       
722700 8.  Neplanirane uplate - prihodi 800 720 90 20.857 3 
722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 0 0 0 4.150 0 
722791 Ostale neplanirane uplate 800 720 90 16.707 0 

       
770000 9. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 0 1 0 1 100 

       
730+740 III Tekuće potpore i kapitalni primici 0 1 0 1 100 

       
730000 Tekuće potpore (grantovi i donacije) 550.500 513.300 93 406.244 126 
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732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 125.000 125.000 100 215.000 58 
732114 Primljeni grant od BPK za tekuće izdatke 330.000 330.000 100 180.000 183 
732116 Primljeni grant od Općina 90.000 53.000 59 9.244 573 
732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu 5.500 5.300 0 2.000 265 

       
740000 Kapitalni transferi 125.000 116.082 93 215.730 54 
742111 Primljeni transferi od Države 0 0 0 50.000 0 
742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije BiH 45.000 45.000 100 106.581 0 
742114 Primljeni kapitalni transfeti od Kantona 75.000 66.600 89 47.500 140 
742121 Primljeni  granovi za MZ-e od međ. org.(UNDP i IPA) 5.000 4.482 90 11.649 0 

       
810000 B. Kapitalni primici 1.500 1.300 87 18.300 7 
811111 Kapitalni primici 1.500 1.300 87 18.300 7 
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Index 
4/6* 
100 

1 2 3 4 5 6 7 
       
610+820 I Ukupni rashodi i izdaci (II+III) 994.300 922.436 93 830.028 111 

       
610000 II Tekući rashodi (1+2+3+4+5) 924.200 852.344 92 830.028 103 

       
611000 1. Plaće i naknade troškova zaposlenih 488.000 479.068 98 539.040 89 
611100 Bruto plaće i naknade 395.500 387.649 98 438.840 88 
611200 Naknade troškova zaposlenih, od toga: 92.500 91.419 99 100.200 91 
611211 naknade za prevoz sa posla i na posao 23.300 23.040 99 21.357 108 
611221 naknada za topli obrok tokom rada 51.200 50.490 99 51.714 98 
611224 regres za godišnji odmor 13.000 12.987 100 8.400 155 
611227 otpremnine i pomoć u slučaju smrti 5.000 4.902 98 18.729 26 

       
612000 2. Doprinos poslodavca 41.500 40.703 98 46.078 88 
612111 Doprinos poslodavca 41.500 40.703 98 46.078 88 

       
613000 3. Izdaci za materijal i usluge 149.790 138.354 92 128.200 108 
613100 Putni troškovi 0 0 0 0 0 

       
613200 Izdaci za energiju 28.000 27.259 97 26.158 104 

 za općinu 7.000 6.005 86 6.865 87 
 za mjesne zajednice (Javna rasvjeta) 18.000 17.407 97 17.129 102 
 za nabavku uglja i drva 3.000 3.847 128 2.164 178 
       

613300 Izdaci za komunalne usluge 17.600 16.567 94 17.212 96 
 za telefonske usluge za općinu 8.300 7.808 94 7.968 98 
 za telefonske usluge za Mjesne zajednice 200 171 86 187 91 
 za vodu za općinu 1.700 1.500 88 1.800 83 
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 za otpremu pošte 3.500 3.332 95 3.451 97 
 za odvoz smeča 3.500 3.408 97 3.409 100 
 za ostale komunalne usluge (Moja TV) 400 348 87 397 88 
       

613400 Nabavka materijala 7.250 5.393 74 6.229 87 
 za kancelarijski materijal 3.000 1.616 54 3.165 51 
 za ketriđe i tonere 750 524 70 1.675 31 
 materijal za održavanje čistoće 2.500 2.371 95 934 254 
 za sitan inventar i alat 1.000 882 88 455 194 
       

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9.200 8.259 90 7.132 116 
 za goriva za službena vozila 6.200 5.867 95 5.993 98 
 za troškove registracije 3.000 2.392 80 1.139 210 
       

613700 Izdaci za tekuće održavanje 26.800 23.048 86 13.617 169 
 za popravak i održavanje zgrada  800 810 101 225 360 
 za popravak i održavanje opreme 1.000 621 62 562 110 
 za održavanje programa za matični ured 1.700 1.685 99 1.685 100 
 za održavanje programa za računovodstvo 4.300 4.212 98 4.212 100 
 za popravak i održavanje vozila 4.000 3.374 84 2.223 152 
 za održavanje puteva i mostova 15.000 12.346 82 4.710 262 
       

613800 Izdaci za bankarske usluge i usluge osiguranja 2.100 1.685 80 3.267 52 
 kasko osiguranje vozila 0 0 0 1.752 0 
 osiguranje uposlenih 600 600 100 672 89 
 bankarske usluge 1.500 1.085 72 843 129 
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613900 Ugovorene usluge 58.840 56.143 95 54.585 103 
613911 usluge medija 1.000 585 59 805 73 
613912 usluge štampanja 500 319 64 285 112 
613914 usluge raprezentacija 7.600 6.808 90 2.174 313 
613916 usluge oglašavanja 1.500 1.475 98 40 3.688 
613922 usluge stručnog obrazovanja 850 780 92 1.271 61 
613971 usluge po osnovu ugovora o djelu 1.100 1.066 97 535 199 
613974 izdaci za rad komisija (OIK) 3.100 3.015 97 7.132 42 
613975 izdaci za naknade općinskim vijećnicima 36.000 35.416 98 33.913 104 
613976 ostali izdaci za dr. samost. djel. i povr. samost. rada  4.100 4.086 100 4.936 83 
613983 poseb. naknada 0,5%  - na plate svih uposlenih 1.250 1.271 102 1.439 88 
613991 ostale nespomenute usluge i dadžbine 1.840 1.322 72 2.055 64 

       
614000 4.Tekući transferi 95.460 101.024 106 87.748 115 
614100 Tekući transferi drugim nivoima  5.300 5.269 99 1.892 278 
614124 Tekući transfer Općinskoj izbornoj komisiji 0 0 0 1.298 0 
614121 Transer za kulturu (obilj. znač. datuma i događaja)  3.300 3.293 100 594 554 
614121 Transfer za kulturu 2.000 1.976 0 0 0 

       
614200 Tekući transferi pojedincima 4.410 4.376 99 16.569 26 
614220 Transferi pojedincima 100 66 66 0 0 
614230 Ostali tekući transferi pojedincima 4.310 4.310 100 875 493 
614240 Transferi pojedincima za posebne namjene 0 0 0 15.694 0 

       
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 5.150 3.852 75 650 593 
614310 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 5.150 3.852 75 650 593 
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614400 Subvencie javnim preduzećima 70.100 77.100 110 65.138 118 
641410 Subvencije javnim preduzećima 70.100 77.100 110 65.138 118 

       
614500 Transferi za poljoprivredu proizvodnju 10.500 10.427 99 2.139 487 
614515 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 10.500 10.427 99 2.139 487 

       
614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 1.360 0 
614811 Naknada za povrat više ili pogr. upl. sredstava 0 0 0 40 0 
614817 Izdaci za sudska izvršenja (ZIP) 0 0 0 500 0 
614819 Izdaci za sudske i vansudske nagodbe 0 0 0 820 0 

       
615000 5.Kapitalni transferi 149.450 93.195 62 28.962 322 
615200 Ostali kapitalni transferi 149.450 93.195 62 28.962 322 

       
820000 III Izdaci 70.100 70.092 100 0 0 
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70.100 70.092 100 0 0 
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Posebni dio budžeta     
  I Z D A C I  
    Po korisnicima, odnosno nosiocima sredstava    
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10 101   OPĆINSKO VIJEĆE    
        
  0111 613311 Izdaci za telefon (OIK) 250 227 91 
  0111 613300 Izdaci za komunalne usluge 250 227 91 
        
  0111 613914 Usluge reprezentacije 600 409 68 
  0111 613974 Izdaci za rad Općinske izborne komisije (OIK) 3.100 3.015 97 
  0111 613975 Izdaci za naknade viječnicima za ra u O.V. 36.000 35.416 98 
  0111 613900 Ugovorene usluge 39.700 38.840 98 
   613000 Izdaci za materijal i usluge 39.950 39.067 98 
        
  0820 614121 Obilježavanje Dana Općine i ostali općinski jubileji 600 590 98 
   614100 Grantovi drugim nivoima 600 590 98 
   614000 Tekući grantovi 600 590 98 
        
    SVEGA RAZDIO 10: 40.550 39.657 98 
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    JEDINSTVENI ORGAN DRŽAVNE SLUŽBE    
        
11 111   SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA    
        
  0111 611100 Bruto plaće i naknade (1 uposleni) 14.000 13.618 97 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.800 1.625 90 
   611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 15.800 15.243 96 
        
  0111 612111 Doprinos poslodavca 1.500 1.430 95 
   612000 Doprinos poslodavca 1.500 1.430 95 
        
  0111 613311 Izdaci za telefonske usluge 350 349 100 
   613300 Izdaci za komunalne usluge 350 349 100 
        
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 100 70 70 
   613400 Nabavka materijala 100 70 70 
   613000 Izdaci za materijal i usluge 450 419 93 
        
  0820 614121 Transfer za kulturu 2.700 2.703 100 
   614100 Transfer za kulturu 2.700 2.703 100 
   614000 Tekući transferi 2.700 2.703 100 
        
    SVEGA RAZDIO 111: 20.450 19.795 97 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
        
11 112   KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA    
        
  0111 611100 Bruto plaće i naknade (3 uposlena) 65.000 60.136 93 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih: 16.000 15.698 98 
    od toga: otpremnine 3.000 2.938 98 
    od toga: naknada u slučaju smrti uposlenika 2.000 1.964 98 
   611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 81.000 75.834 94 
        
  0111 612111 Doprinos poslodavca 6.500 6.314 97 
   612000 Doprinos poslodavca 6.500 6.314 97 
        
  0111 613312 Izdaci za internet 3.300 3.218 98 
  0111 613313 Izdaci za telefonske usluge 400 353 88 
  0111 613316 Ostale komunalne usluge (Moja TV) 400 348 87 
   613300 Izdaci za komunalne usluge 4.100 3.919 96 
        
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 200 194 97 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal  50 43 86 
   613400 Nabavka materijala 250 237 95 
        
  0111 613814 Osiguranje uposlenih 600 600 100 
   613800 Izdaci za osiguranje 600 600 100 
        
  0111 613911 Usluge medija 1.000 585 59 
  0111 613912 Usluge štampanja 500 319 64 
  0111 613914 Usluge reprezentacije 7.000 6.399 91 
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  0111 613916 Usluge oglašavanja janvih nabavki i objava 

konkursa 
1.500 1.475 98 

  0111 613922 Usluge stručnog obrazovanja 650 620 95 
  0111 613983 Posebna naknada 0,5% nesreće - na plaću svih 

zaposlenih 
1.250 1.271 102 

  0111 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 1.000 482 48 
  0111 613991 Savez općina i gradova 840 840 100 
   613900 Ugovorene usluge 13.740 11.991 87 
   613000 Izdaci za materijal i usluge 18.690 16.747 90 
        
  0111 614234 Isplata stipendija 2.310 2.310 100 
   614200 Isplata stipendija 2.310 2.310 100 
   614000 Tekući grantovi 2.310 2.310 100 
        
  0111 821300 Nabavka opreme 70.100 70.092 100 
   821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70.100 70.092 100 
        
    SVEGA RAZDIO 112: 178.600 171.297 96 
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11 113   OPĆINSKA SLUŽBA ZA PRIVREDU, BUDŽET, FINANSIJE, 

BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, OPĆU 
UPRAVU I MATIČNU EVIDENCIJU  

  
      
      
        
  0111 611100 Bruto plaće i naknade (12 uposlenih) 176.500 176.398 100 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 42.000 41.585 99 
   611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 218.500 217.983 100 
        
  0111 612111 Doprinos poslodavca 18.500 18.470 100 
   612000 Doprinos poslodavca 18.500 18.470 100 
        
  0133 613311 Izdaci za telefonske usluge 3.000 2.782 93 
  0133 613311 Izdaci za telefonske usluge za MZ-e 200 171 86 
  0133 613313 Izdaci za mobitel općine 500 410 82 
  0133 613313 Izdaci za mobitel vozač 500 469 94 
  0133 613314 Poštanske markice 3.500 3.332 95 
  0133 613321 Izdaci za vodu 1.700 1.500 88 
  0133 613323 Izdaci za odvoz smeča 3.500 3.408 97 
   613300 Izdaci za komunalne usluge 12.900 12.072 94 
        
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 1.500 1.017 68 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal  500 384 77 
  0111 613416 Izdaci za sitan inventar 500 471 94 
  0111 613417 Izdaci za kancelarijski materijal 300 0 0 
  0111 613484 Izdaci za materijal za čišćenje 2.500 2.371 95 
  0111 613488 Izdaci za matične knjige i ostali obrasci 300 0 0 
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   613400 Nabavka materijala 5.600 4.243 76 
  0133 613510 Izdaci za gorivo za službena vozila 5.000 4.647 93 
  0133 613520 Izdaci za registraciju vozila 2.000 1.716 86 
   613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.000 6.363 91 
        
  0133 613711 Materijal za opravku i održavanje zgrada 700 761 109 
  0111 613712 Materijal za opravku i održavanje opreme 500 317 63 
  0133 613713 Materijal za opravku i održavanje vozila 2.000 1.575 79 
  0133 613721 Usluge opravki i održavanja zgrada 100 49 49 
  0111 613722 Usluge opravki i održavanja opreme 6.500 6.201 95 
  0133 613723 Usluge opravki i održavanja vozila 2.000 1.799 90 
   613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.800 10.702 91 
        
  0133 613821 Izdaci bankarskih usluga 1.500 1.085 72 
   613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 1.500 1.085 72 
        
  0133 613971 Izdaci za druge samostalne djelatnosti 1.100 1.066 97 
   613900 Ugovorene usluge 1.100 1.066 97 
   613000 Izdaci za materijal i usluge 39.900 35.531 89 
        
  1090 614221 Novčane pomoći 100 66 66 
  1090 614239 Ostali grantovi pojedincima 2.000 2.000 100 
   614200 Grantovi pojedincima 2.100 2.066 98 
        
  0831 614411 JP Kulturno-informativni centar Prača 70.100 77.100 110 
   614400 Subvencije preduzećima 70.100 77.100 110 
        
   614000 Tekući grantovi 72.200 79.166 110 
    SVEGA RAZDIO 113: 349.100 351.150 101 
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11 114   SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO - PRAVNE 

POSLOVE, KATASTAR NEKRETNINA, PROSTORNO 
UREĐENJE I KOMUNALNU DJELATNOST 

  
    

  
        
  0111 611100 Bruto plaće i naknade (2 uposlena) 55.000 53.325 97 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 12.500 12.470 100 
   611000 Plaće i naknde troškova zaposlenih 67.500 65.795 97 
        
  0111 612111 Doprinos poslodavca 6.000 5.651 94 
   612000 Doprinos poslodavca 6.000 5.651 94 
        
  0111 613211 Izdaci za električnu energiju 7.000 6.005 86 
  0640 613211 Izdaci za uličnu rasvjetu 18.000 17.407 97 
  0111 613214 Izdaci za nabavku uglja 3.000 3.847 128 
   613200 Izdaci za energiju 28.000 27.259 97 
        
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 300 220 73 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 100 58 58 
   613400 Nabavka materijala 400 278 131 
        
  0621 613724 Usluge održavanja cesta i mostova 15.000 12.346 82 
   613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.000 12.346 82 
        
  0111 613922 Izdaci za stručna glasila i literaturu 200 160 80 
  0111 613976 Izdaci za rad komisije za tehnički prijem objekata 4.100 4.086 100 
   613900 Ugovorene usluge 4.300 4.246 99 
   613000 Izdaci za materijal i usluge 47.700 44.129 93 
    SVEGA RAZDIO 114: 121.200 115.575 95 
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11 115   SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE, INFRASTRUKTURU, 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MZ    
        
  0111 611100 Bruto plaće i naknade (7 uposlenih) 85.000 84.172 99 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 20.200 20.041 99 
   611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 105.200 104.213 99 
        
  0111 612111 Doprinos poslodavca 9.000 8.838 98 
   612000 Doprinos poslodavca 9.000 8.838 98 
        
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 300 115 38 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 100 39 39 
  0222 613481 Izdaci za uniformu 500 411 82 
   613400 Nabavka materijala 900 565 63 
        
  0220 613510 Gorivo i mazivo 1.200 1.220 102 
  0220 613523 Registracija motornih vozila 1.000 676 68 
   613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.200 1.896 86 
   613000 Izdaci za materijal i usluge 3.100 2.461 79 
        
  0820 614121 Transfer za kulturu  2.000 1.976 99 
   614100 Tekući ransferi drugim nivoima 2.000 1.976 99 
        
  0320 614311 Usluge protivpožarne zaštite 500 300 60 
  0620 614311 Razvoj zajednice 3.000 2.654 88 
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  0840 614311 Religijske i druge zajedničke usluge 1.200 898 75 
   614310 Tekući transferi (grantovi) 4.700 3.852 82 
        
  0820 614323 Usluge kulture 450 0 0 
   614320 Tekući tranasferi (grantovi) 450 0 0 
   614300 Tekući transferi (grantovi) 5.150 3.852 75 
        
  0421 614515 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 10.500 10.427 99 
   614500 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 10.500 10.427 99 
   614000 Tekući transferi 17.650 16.255 92 
        
  0160 615100 Ostali infrastrukturni objekti po MZ-a 149.450 93.195 62 
   615100 Kapitalni transferi 149.450 93.195 62 
        
    SVEGA RAZDIO 115: 284.400 224.962 79 
        
    SVEGA RAZDIO 11: 953.750 882.779 93 
        
    UKUPNO IZDACI: 994.300 922.436 93 
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На основу члана 13. Закона о 
принципима локалне самоуправе у 
Федерацији Босне Херцеговине („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“, број: 
49/06 и 51/09), члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XX редовној сједници, одржаној 
дана 17.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању Извјештаја  

о извршењу Буџета Општине  
Пале за период 01.01.2022. 

 - 31.03.2022. године 
 

Члан 1. 
 

Овим се Закључком прихвата 
Извјештај о извршењу Буџета Општи-
не Пале за период 01.01.2022. – 31.03. 
2022. године.  
 

Члан 2. 
 

Саставни дио овог Закључка је 
извјештај о извршењу Буџета Општи-
не Пале за период период 01.01.2022. – 
31.03.2022. године, број: 01-11-167/22 од 
09.05.2022. године. 
 

Члан 3. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављен у 
„Службеним новинама Босанско–под- 
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рињског  кантона Горажде“. 
 
Број:02-11-85/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

467 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XX редовној сједници, одржаној 
дана 17.05.2022. године, д о н о с и: 
  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
ПОВОДОМ 22. МАЈА, ДАНА 

ОТПОРА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ХРЕНОВИЦА 

 
Члан 1. 

 
За предсједника и чланове Ор-

ганизационог одбора поводом 22. маја, 
Дана отпора Мјесне заједнице Хрено-
вица, именују се: 
 

1. Неџад Сиповић, 
2. Сенад Мутапчић, 
3. Фатима Бујак, 
4. Алија Чанчар,  
5. Фахрудин Мулић, 
6. Харис Радача, 
7. Мемсуд Ћутук. 

 
Члан 2. 

 
Организациони одбор је дужан 

сачинити програм обиљежавања и  
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предрачун потребних новчаних сред-
става.  

Организациони одбор дужан је, 
по окончању, сачинити информацију 
и финансијски извјештај о утрошку 
новчаних средстава и доставити их 
Општинском вијећу и општинском на-
челнику. 
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у  „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-87/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

468 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89. 
Пословника Општинског вијећа Општи-
не Пале (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
4/08), Општинско вијеће Пале, на сво-
јој XX редовној сједници, одржаној да-
на 17.05.2022. године, д о н о с и: 
  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
ПОВОДОМ 28. МАЈА, ДАНА СМРТИ 

АЛИЈЕ ПРАЗИНЕ 
 

Члан 1. 
 

За предсједника и чланове Ор-
ганизационог одбора поводом 28. маја, 
Дана смрти Алије Празине, именују 
се: 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

1. Сенад Мутапчић, 
2. Неџад Сиповић, 
3. Алија Чанчар. 

 
Члан 2. 

 
Организациони одбор је дужан 

сачинити програм обиљежавања и 
предрачун потребних новчаних сред-
става.  

Организациони одбор дужан је, 
по окончању, сачинити информацију 
и финансијски извјештај о утрошку 
новчаних средстава и доставити их 
Општинском вијећу и општинском на-
челнику. 
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у  „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-88/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

469 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XX редовној сједници, одржаној 
дана 17.05.2022. године,  д о н о с и: 
  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ПОВОДОМ КУЛТУРНО-
СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

ПРАЧАНСКО ЉЕТО 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 1. 
 

За предсједника и чланове Ор-
ганизационог одбора поводом култу-
рно-спортске манифестације Прачан-
ско љето, именују се: 
 

1. Рамиз Агановић, 
2. Авдо Салиспахић, 
3. Мухамед Ћутук, 
4. Сенад Мутапчић, 
5. Берина Жиго, 
6. Алмина Бујак 
7. Неџад Друговац, 
8. Мирсада Јашаревић. 

 
Члан 2. 

 
Организациони одбор је дужан 

сачинити програм манифестације и 
предрачун потребних новчаних сред-
става, а по окончању манифестације 
сачинити информацију и финансиј-
ски извјештај о утрошку новчаних сре-
дстава и доставити их Општинском 
вијећу и општинском начелнику. 
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-89/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

470 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13), члана 45. и 
члана 88. Пословника Општинског ви-
јећа Општине Пале (“Службене нови- 
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не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 4/08), Општинско вијеће  
Пале, на својој XX редовној сједници, 
одржаној дана 17.05.2022.г., д о н о с и: 
  
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПРИМАЊУ К ЗНАЊУ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОЛИЧИНИ 
ОДСЈЕЧЕНЕ ДРВНЕ МАСЕ И 

ДОДИЈЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА НА 
ОСНОВУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ШУМА 

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПАЛЕ  
У 2021. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију Општинске службе за привреду, 
буџет, финансије, борачко-инвалидс-
ку и социјалну заштиту, општу управу 
и матичну евиденцију о количини од-
сјечене дрвне масе и додијељених сре-
дстава на основу експлоатације шума 
са подручја Општине Пале у 2021. год-
ини. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-90/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

471 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13), члана 45. и 
члана 88. Пословника Општинског ви- 
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јећа Општине Пале (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 4/08), Општинско вијеће  
Пале, на својој XX редовној сједници, 
одржаној дана 17.05.2022.г., д о н о с и: 
  
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПРИМАЊУ К ЗНАЊУ 

ИНФОРМАЦИЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
ПОВОДОМ 19. МАРТА, ДАНА 

РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ПРАЧЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању Информа-
цију Организационог одбора поводом 
обиљежавања 19. марта, Дана реинте-
грације Праче, о проведеним активно-
стима и утрошку новчаних средстава 
из Буџета Општине Пале. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-91/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13), члана 45. и 
члана 88. Пословника Општинског ви-
јећа Општине Пале (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 4/08), Општинско вијеће   
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Пале, на својој XX редовној сједници, 
одржаној дана 17.05.2022.г., д о н о с и: 
  
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПРИМАЊУ К ЗНАЊУ 

ИНФОРМАЦИЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
ПОВОДОМ 01. АПРИЛА, ДАНА 

ПОГИБИЈЕ РАСИМА 
ИМШИРОВИЋА 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију Организационог одбора поводом 
обиљежавања 01. априла, Дана поги-
бије Расима Имшировића, о проведен-
им активностима и утрошку новчаних 
средстава из Буџета Општине Пале. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-92/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13), члана 45. и 
члана 88. Пословника Општинског ви-
јећа Општине Пале (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 4/08), Општинско вијеће  
Пале, на својој XX редовној сједници, 
одржаној дана 17.05.2022.г., д о н о с и: 
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З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА 

УДРУЖЕЊА ДЕМОБИЛИСАНИХ 
БОРАЦА ОПШТИНЕ ПАЛЕ  
О УТРОШКУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ДОДИЈЕЉЕНИХ  
ИЗ БУЏЕТА У 2021. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале усваја Извјештај Удруже-
ња демобилисаних бораца Општине 
Пале о утрошку новчаних средстава 
додијељених из Буџета у 2021. години. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-93/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXI редовној сједници, одржаној 
дана 23.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА  

СА XX СЈЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ 
ВИЈЕЋА ПАЛЕ 
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Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско ви-
јеће Пале усваја Записник са XX сјед-
нице Општинског вијећа Пале, одржа-
не дана 17.05.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-96/22         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
23.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а  
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На основу члана 13. Закона о 
принципима локалне самоуправе („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“, број 
49/06 и 51/09), члана 24. Статута Опш-
тине Пале („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој:19/07, 11/08 и 6/13), Општинско ви-
јеће Општине Пале, на својој XXI редо-
вној сједници, одржаној дана 23.05.2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

П О С Л О В Н И К  
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА ПАЛЕ 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
(1) Општинско вијеће Пале (у даљем 

тексту: Општинско вијеће), као ор-
ган јединице локалне самоуправе 
Општине Пале (у даљем тексту: Оп-
штина), се конституише, организу-
је и ради у складу са Уставом, Зако- 
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ном, Статутом Општине Пале (у 
даљем тексту: Статут) и Пословни-
ком Општинског вијећа Пале (у да-
љем тексту: Пословник). 

(2) Општинско вијеће се, у свом раду, 
служи босанским, хрватским и ср-
пским језиком. 

(3) Службена писма Општинског вије-
ћа су латиница и ћирилица. 

(4) Граматички изрази употријебљени 
у овом Пословнику за означивање 
мушког или женског рода подразу-
мијевају оба спола. 

 
Члан 2. 

 
(1) Овим се Пословником уређују: 
 

а) остваривање права и дужности  
    општинских вијећника, 
б) давање свечане изјаве, 
ц) конституисање и унутрашња ор- 
     ганизација Општинског вијећа, 
д) организација и начин рада Оп- 
     штинског вијећа, 
е) радна тијела Општинског вијећа, 
ф) Клубови вијећника, 
г) Програм рада Општинског ви- 
    јећа, 
х) поступак кандидовања, избора,  
    именовања, смјењивања, разрје- 
    шења и оставке, 
и) акти Општинског вијећа и пос- 
     тупак њиховог доношења, 
ј) јавност рада Општинског вијећа, 
к) рад Општинског вијећа за ври- 
    јеме ратног стања или у случају  
    непосредне ратне опасности, 
л) и друга питања која су значајна  
    за рад Општинског вијећа. 

 
(2) Општинско вијеће ради у сједница-

ма, а одлучује о питањима из своје 
надлежности у складу са Статутом  
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и овим Пословником. 

(3) Ако неко питање организације и 
рада Општинског вијећа није уре-
ђено овим Пословником, уређује се 
закључком на сједници. 

 
Члан 3. 

 
(1) Општинско вијеће има печат у скла-

ду са Законом. 
(2) О употреби и чувању печата брине 

секретар Општинског вијећа. 
(3) Облик, садржај и изглед печата, као 

и начин његовог кориштења, уре-
ђују се посебном одлуком Општин-
ског вијећа. 

 
II  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И  
     ДУЖНОСТИ ОПШТИНСКИХ  
     ВИЈЕЋНИКА 
 

Члан 4. 
 
(1) Вијећник је представник свих гра-

ђана Општине у Општинском вије-
ћу, изабран непосредним и тајним 
гласањем, са мандатом, правима и 
дужностима утврђеним у Уставу, 
Закону и Статуту. 

(2) Права и дужности вијећника стичу 
се, сходно Закону, издавањем одго-
варајућег увјерења Централне изб-
орне комисије Босне и Херцегови-
не о добивеном мандату и давањем 
и потписивањем свечане изјаве на 
конституирајућој сједници Општи-
нског вијећа. 

 
Члан 5. 

 
(1) Вијећници преузимају дужност да-

вањем свечане изјаве. 
(2) Текст свечане изјаве гласи: 
 

„Свечано изјављујем да ћу повје- 
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рену дужност вијећника обавља-
ти савјесно и одговорно, придржа-
вати се Устава и Закона Босне и 
Херцеговине, Федерације Босне и 
Херцеговине, Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, одредаба 
Статута и других прописа Опш-
тине Пале, залагати се за људска 
права и слободе, заштиту интере-
са Босне и Херцеговине, Федера-
ције Босне и Херцеговине, Босан-
ско-подрињског кантона Горажде 
и Општине Пале, као и равно-
правност народа и грађана који у 
њима живе и поштовати Кодекс 
етичких принципа за изабране 
званичнике у Општини Пале.“ 

 

(3) Свечану изјаву су дужни, пред Оп-
штинским вијећем, дати и потпи-
сати и сви вијећници којима су на-
кнадно додијељени и верификова-
ни мандати. 

 
Члан 6. 

 
(1) Верификацијом мандата и давањ-

ем свечане изјаве Општински вије-
ћници стичу права и дужности ут-
врђене Уставом, Законом и Стату-
том Општине. 

 
Члан 7. 

 
(1) У остваривању својих функција ви-

јећник има права и дужности: 
 

а) да присуствује сједницама Опш- 
тинског вијећа и његових радних 
тијела чији је члан, те да учеству-
је у њиховом раду и одлучивању, 

б) да подноси нацрте и приједлоге  
прописа и аката из надлежности 
Општинског вијећа, као и ини-
цијативе за доношење и измјене 
Општинских прописа и општих  
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аката, 

ц) да покреће расправу о провође- 
њу утврђене политике Општин-
ског вијећа и даје иницијативе за 
разматрање и рјешавање одређе-
них питања из надлежности Оп-
штинског вијећа, те даје пријед-
логе за унапређеније рада Опш-
тинског вијећа и његових радних 
тијела, 

д) да поставља вијећничка питања  
и подноси иницијативе које се 
односе на рад општинског наче-
лника и општинским службама у 
извршавању Закона, других про-
писа и општих аката Општинск-
ог вијећа, као и на рад институ-
ција које имају јавна овлаштења, 

е) да предлаже расправу о питањи- 
ма која се односе на рад Општин-
ског вијећа, његових радних тије-
ла, општинског начелника и оп-
штинских служби, као и на рад 
институција које имају јавна ов-
лаштења, 

ф) да у свом раду и обављању дуж- 
ности користи услугу и помоћ 
од секретара Општинског вијећа 
и општинских служби, 

г) да судјелује у обавјештавању гра- 
ђана и њихових организација и 
заједница о питањима о којима се 
одлучује у Општинском вијећу, 
путем зборова грађана, односно 
других скупова на које је позван 
или на које га упути Општинско 
вијеће, 

х) да извршава и друге задатке које  
му, у оквиру свог дјелокруга, пов-
јери Општинско вијеће или рад-
но тијело чији је члан. 

 

(2) Права, обавезе и одговорности ви-
јећника Општинско вијеће детаљ-
није регулише одговарајућим етич- 
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ким кодексом понашања, у оквиру 
етичких принципа понашања при-
лагођених законодавству, прописи-
ма и принципима јавне админис-
трације. 

 
Члан 8. 

 
(1) На почетку сједнице Општинског 

вијећа, секретар Општинског вије-
ћа уписује имена вијећника који 
присуствују сједници, у евиденци-
они списак који је саставни дио за-
писника. 

(2) Општински вијећник који је опра-
вдано спријечен да присуствује сје-
дници Општинског вијећа или у 
току рада треба да напусти сједни-
цу дужан је да о томе благовреме-
но, до почетка сједнице, обавијести 
предсједавајућег или секретара Оп-
штинског вијећа. 

 
Члан 9. 

 
(1) Општински вијећник има право да 

буде редовно и благовремено оба-
вијештен о свим питањима чије му 
је познавање потребно ради врше-
ња функције, а нарочито: 

 

а) о раду Општинског вијећа и ње- 
    гових радних тијела,  
б) о раду општинског начелника,  

односно општинских служби, ор-
гана и организација које обављају 
дјелатности од интереса за Опш-
тину или врше јавна овлаштења, 

ц) о спровођењу политике коју је  
     утврдило Општинско вијеће, 
д) о извршавању општинских про- 
     писа и општих аката, 
е) о питањима остваривања и заш- 

тите основних људских права и 
слобода, као и о заштити свих  
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облика својине. 

 

(2) Општински вијећник има право на 
новчану накнаду, у паушалном из-
носу, за свој рад у Општинском ви-
јећу, о чему одлучује Општинско 
вијеће посебном одлуком. 

 
Члан 10. 

 
(1) Општински вијећник има право да, 

у оквиру дјелокруга Општинског 
вијећа, поставља вијећничка пита-
ња Општинском начелнику, помо-
ћнику Општинског начелника, Оп-
штинским службама и Јавним пре-
дузећима чији је оснивач Општина 
Пале или да покрене иницијативу, 
као и да се изјасни у вези са одго-
ворима на вијећничка питања. 

(2) Вијећничка питања и иницијативе 
општински вијећник је дужан до-
ставити предсједавајућем Општи-
нског вијећа или секретару (у пи-
саној форми или путем е-поште), а 
изузетно вијећничко питање може 
се поставити и усмено на сједници, 
у току расправе, али само ако је у 
вези са тачком дневног реда сједни-
це. 

(3) Општински вијећник може тражи-
ти усмени или писмени одговор на 
постављено вијећничко питање. 

(4) Вијећничко питање, усмено постав-
љено на сједници, које захтјева пи-
сани одговор вијећник је дужан до-
ставити у писаној форми најкасни-
је 7 (седам) дана од дана одржава-
ња сједнице. 

(5) Предсједавајући Општинског вије-
ћа брине о томе да општински ви-
јећник, односно Општинско вијеће 
добије одговор на постављено пи-
тање најкасније до наредне сједни-
це Општинског вијећа. 
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(6) Вијећник који није задовољан одго-

вором, након што претходно обра-
зложи свој приједлог, може предло-
жити да се о стварима на које се 
односи његово питање проведе ра-
справа на сједници Општинског ви-
јећа, о чему одлучује Општинско 
вијеће натполовичном већином од 
укупног броја присутних вијећни-
ка на сједници. 

(7) Ако Општинско вијеће прихвати да 
се проведе расправа о постављеном 
питању, оно се ставља на дневни 
ред сједнице Општинског вијећа, 
као посљедња тачка. 

(8) Вијећничке иницијативе чији садр-
жај захтијева изјашњавање Општи-
нског вијећа и припрему вијећника 
за гласање, достављају се предсједа-
вајућем и секретару, најкасније до 
дана одржавања сједнице Колегија 
Општинског вијећа како би биле 
разматране, те ако буду одобрене 
од стране Колегија Општинског ви-
јећа морају бити саставни дио ма-
теријала за сједницу Општинског 
вијећа и уврштене на дневни ред 
сједнице, а уколико изискују дода-
тне финансијске трошкове или ко-
нсултације вишег нивоа власти, до-
стављају се и општинском начел-
нику и радним тијелима Општин-
ског вијећа, на мишљење. 

(9) Вијећничке иницијативе, чији сад-
ржај не захтијева претходно изјаш-
њавање Општинског вијећа, покре-
ћу се, у писаној форми и без изјаш-
њавања Општинског вијећа, те се 
уз претходно изјашњавање општи-
нског начелника, просљеђују на да-
љњи поступак надлежним орган-
има.  

(10) Вијећничка иницијатива ће бити  
прихваћена ако се за њу изјасни   
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најмање 6 (шест) вијећника (у даљ-
ем тексту натполовична већина) 
од укупно 11 (једанаест) вијећника 
у Општинском вијећу (у даљем те-
ксту од укупног броја изабраних 
вијећника), с тим да вијећник има 
право, прије изјашњавања, затра-
жити додатно појашњење. 

 
Члан 11. 

 
(1) На захтјев Општинског вијећника, 

општински начелник, односно оп-
штинске службе, у оквиру свог дје-
локруга, дужни су да му пруже ст-
ручну помоћ и дају обавјештења и 
обезбједе све услове за вршење ње-
гове функције. 

 
Члан 12. 

 
(1) Општински вијећник је дужан чу-

вати службену и пословну тајну, 
која се унапријед дефинише као 
таква, те личне податке других ли-
ца и податке повјерљиве природе 
до којих може доћи у вршењу вије-
ћничке функције, у складу са Зако-
ном и другим прописима и за то је 
одговоран. 

 
Члан 13. 

 
(1) Општинском вијећнику се издаје 

вијећничка легитимација, у којој се 
наводе његова права. 

(2) Облик и садржај вијећничке леги-
тимације утврђује Општинско вије-
ће посебним актом. 

(3) О издавању и евиденцији изданих 
вијећничких легитимација брине 
се секретар Општинског вијећа. 

(4) Општински вијећници су дужни 
уредно чувати вијећничку легити- 
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мацију и користити је у складу са 
актом Општинског вијећа. 

 
Члан 14. 

 
(1) Општински вијећник има право да 

поднесе оставку. 
(2) Оставка се подноси писмено пред-

сједавајућем или секретару Општи-
нског вијећа. 

(3) О оставци вијећника предсједавају-
ћи обавјештава Општинско вијеће. 

 
III  ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН  
      РАДА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
 

1. Конституирање Општинског 
вијећа 

 
Члан 15. 

 
(1) Општинско вијеће је једнодомно и 

чине га вијећници изабрани демо-
кратским путем на непосредним 
изборима организованим на тери-
торији Општине. 

(2) Број вијећника утврђује се Статут-
ом, а у складу са Законом. 

(3) Конституирајућа сједница новоиза-
браног Општинског вијећа, на којој 
се врши верификација мандата Оп-
штинских вијећника, одржава се, 
најкасније 30 (тридесет) дана након 
што Централна изборна комисија 
Босне и Херцеговине потврди, ов-
јери и објави изборне резултате. 

 
Члан 16. 

 
(1) Конституирајућу сједницу новои-

забраног Општинског вијећа сази-
ва предсједавајући Општинског ви-
јећа, односно замјеник предсједава-
јућег, ранијег сазива Општинског  
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вијећа и предсједава сједници до 
избора предсједавајућег Општин-
ског вијећа у новом сазиву. 

(2) Уколико предсједавајући, односно 
замјеник предсједавајућег, ранијег 
сазива, не сазову сједницу Општи-
нског вијећа у прописаном року, сј-
едницу ће сазвати најстарији члан 
новоизабраног Општинског вијећа 
у новом сазиву, односно онај вије-
ћник којег за сазивање овласти 1/3 
(једна трећина) новоизабраних ви-
јећника. 

(3) Уз позив за конституирајућу сјед-
ницу предсједавајући Општинског 
вијећа из ранијег сазива дужан је 
доставити и приједлог дневног ре-
да ове сједнице. 

 
Члан 17. 

 
(1) Општинско вијеће има предсједа-

вајућег и замјеника предсједавају-
ћег. 

(2) Прије приступања поступку избо-
ра предсједавајућег и замјеника пр-
едсједавајућег Општинског вијећа, 
Општинско вијеће, на приједлог 
клубова вијећника, именује коми-
сију за избор и именовање, пред-
ставке и притужбе. 

(3) Мандат предсједавајућег и замјени-
ка предсједавајућег траје колико и 
мандат Општинског вијећа или кр-
аће, на начин и под условима про-
писаним овим Пословником. 

 
Члан 18. 

 
(1) Вијеће се конституира избором пр-

едсједавајућег и замјеника предсје-
давајућег. 

(2) Предсједавајући и замјеник пред-
сједавајућег Општинског вијећа би- 
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рају се из реда вијећника. 

(3) Поступак избора се проводи у ск-
ладу са одредбама овог Пословни-
ка. 

 
2. Предсједавајући, замјеник 

предсједавајућег и секретар 
Општинског  вијећа 

 
Члан 19. 

 
(1) Права и дужности Предсједавају-

ћег Општинског вијећа су да: 
 

а) представља Општинско вијеће, 
б) брине се о извршавању утврђене  

политике и закључака Општин-
ског вијећа, 

ц) сазива сједнице Општинског ви- 
    јећа и руководи њиховим радом, 
д) брине се о примјени одредаба  
    овог Пословника, 
е) осигурава услове за рад Општин- 

ског вијећа, општинских вијећни-
ка, радних тијела Општинског 
вијећа и клубова вијећника, 

ф) брине се о остваривању сарадње  
Општинског вијећа са општин-
ским/градским вијећима других 
општина и градова, законодав-
ним тијелима Босанско-подри-
њског кантона Горажде, Федера-
ције Босне и Херцеговине, као и 
са другим органима и тијелима 
у складу са Пословником, 

г) упућује донесене прописе опш- 
    тинском начелнику, 
х) помаже у раду секретара општи- 
    нског вијећа, 
и) врши и друге послове утврђене  
     Статутом и Пословником. 

 
Члан 20. 

 
(1) Замјеник предсједавајућег Општи- 
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нског вијећа замјењује предсједава-
јућег у случају његове одсутности, 
помаже у раду предсједавајућем и 
по његовом овлаштењу, обавља од-
ређене послове из његовог дјелок-
руга. 

 
Члан 21. 

 
(1) Општинско вијеће има секретара, 

којег именује Општинско вијеће, у 
складу са Законом. 

(2) Секретар Општинског вијећа пома-
же предсједавајућем Општинског 
вијећа у припремању сједница и 
организовању рада радних тијела 
Општинског вијећа, а у вези с тим 
врши нарочито сљедеће послове: 

 

а) осигурава организационе и дру- 
ге услове за рад Општинског ви-
јећа и његових радних тијела, пр-
ати њихов рад и извршавање ака-
та Општинског вијећа, 

б) непосредно руководи Стручном  
    службом Општинског вијећа, 
ц) брине се о обављању стручних и  

других послова за потребе Опш-
тинског вијећа и његових радних 
тијела, прима иницијативе и при-
једлоге упућене Општинском ви-
јећу и даје их на даљу обраду на-
длежним органима и општин-
ским службама, 

д) брине се о правно-техничкој об- 
ради аката усвојених на сједници 
вијећа, законитости акта, благо-
временом објављивању прописа 
и других аката које је донијело 
Општинско вијеће и о доставља-
њу аката и вијећничких питања 
општинском начелнику, надлеж-
ним органима и организацијама, 

е) обавља и друге послове у складу  
са Статутом, овим Пословником  
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и другим прописима, као и по-
слове које му повјери предсједа-
вајући Општинског вијећа, за свој 
рад секретар је одговоран Оп-
штинском вијећу. 

 
3. Колегиј Општинског вијећа 

 
Члан 22. 

 
(1) Колегиј Општинског вијећа (у даљ-

ем тексту: Колегиј) чине: 
 

a) предсједавајући Општинског 
вијећа, 

б) замјеник предсједавајућег Опш- 
    тинског вијећа и 
ц) предсједници Клубова вијећника. 

 

(2) У раду Колегија учествује секретар 
Општинског вијећа, без права од-
лучивања. 

(3) Сједницама Колегија обавезно при-
суствује општински начелник или 
лице које он овласти, без права гл-
аса.  

(4) На сједницу Колегија могу се поз-
вати предсједници радних тијела, 
предсједници политичких страна-
ка заступљених у Општинском ви-
јећу, као и друга лица која позове 
предсједавајући Општинског вије-
ћа самоиницијативно или на захт-
јев општинских вијећника или оп-
штинског начелника, без права гл-
аса. 

(5) Предсједавајући и секретар Опш-
тинског вијећа припремају сједни-
це Колегија. 

(6) Секретар Општинског вијећа оси-
гурава вођење записника, у којем 
се кратко уносе питања о којима се 
расправља, као и договорене акти-
вности и ставови. 

(7) Надлежности колегија су: 
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а) утврђивање приједлога програ- 
    ма рада Општинског вијећа, 
б) утврђивање приједлога дневног  

реда и датума одржавања сјед-
ница Општинског вијећа, 

ц) покретање иницијатива за раз- 
    матрање одређених питања у ра- 
    дном тијелу, 
д) разматрање иницијатива и при- 

једлога упућених Општинском 
вијећу и одлучивање да ли ће би-
ти на дневном реду сједнице, 

е) разматрање питања која се одно- 
се на одгађање сједнице, уколико 
је то потребно, и датуму одржа-
вања исте, 

ф) координисање у међустраначк- 
им договорима о евентуално на-
сталим проблемима у току зас-
једања Општинског вијећа, 

г) помагање предсједавајућем Опш- 
тинског вијећа у остваривању 
сарадње са општинским вијећи-
ма других општина, законодав-
них тијела Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Федерације Бо-
сне и Херцеговине и Босне и Хе-
рцеговине, са политичким стра-
нкама и удружењима грађана, 
међународним удружењима гра-
дова и општина, градовима и оп-
штинама у земљи и иностранст-
ву, као и са другим органима и 
тијелима, у складу са овим Пос-
ловником, 

х) вршење и других послова у ск- 
    ладу са овим Пословником. 

 
(8) Колегиј ради у сједницама које се 

одржавају најмање једном између 
двије сједнице Општинског вијећа, 
а по потреби и чешће. 

(9) Сједнице Колегија сазива и њима 
предсједава предсједавајући Опш- 
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тинског вијећа, а у случају његове 
спријечености, замјеник предсједа-
вајућег. 

(10) У случају спријечености предсјед- 
ника Клубова да присуствују сјед-
ници Колегија, може их замијени-
ти неки од чланова Клуба. 

(11) Своје одлуке Колегиј доноси нат- 
половичном већином од броја при-
сутних чланова Колегија. 

 
4. Радна тијела Општинског вијећа 

 
Члан 23. 

 
(1) За припремање и разматрање ма-

теријала из своје надлежности који 
су у приједлогу дневног реда зака-
зане сједнице Општинског вијећа и 
за стручну обраду, праћење и про-
учавање других питања из надле-
жности Општинског вијећа, сходно 
Закону и Статуту образују се ста-
лна и повремена радна тијела Оп-
штинског вијећа. 

(2) Радна тијела Општинског вијећа су 
дужна, путем секретара и предсје-
давајућег Општинског вијећа, зак-
ључке донесене у вези с разматра-
њем материјала из става (1) овог чл-
ана, доставити Општинском вијећу 
најкасније 1 (један) дан прије одр-
жавања заказане сједнице Општин-
ског вијећа. 

(3) Радна тијела дају стручна мишље-
ња у писаној форми Општинском 
вијећу, подносе приједлоге и извје-
штавају Општинско вијеће о одре-
ђеним питањима из свог дјелокру-
га, а одлучују о питањима која им 
се стављају у надлежност. 

(4) Радна тијела могу одлучивати и 
изузетно и то само о питањима која 
су им на одлучивање дата овим  
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Пословником или посебним актом 
Општинског вијећа. 

(5) Стална и повремена тијела образу-
ју се у складу са овим Пословни-
ком. 

 
Члан 24. 

 
(1) Радна тијела имају предсједника, 

замјеника предсједника и одређени 
број чланова, што се утврђује при-
ликом избора на основу договора 
политичких субјеката и укупан бр-
ој чланова са предсједником и за-
мјеником мора бити непаран. 

(2) Чланове радних тијела Општинско 
вијеће бира из реда вијећника и чл-
анова Општинских организација, 
политичких странака и коалиција, 
те стручних и научних радника из 
области која је у надлежности рад-
ног тијела, по приједлогу политич-
ких странака и коалиција, клубова 
вијећника, независних и самоста-
лних вијећника и општинског на-
челника. 

(3) Број чланова сталних радних тије-
ла, заједно са предсједником и за-
мјеником, не може бити мањи од 3 
(три) нити већи од 5 (пет) чланова. 

(4) Чланове радних тијела именује Оп-
штинско вијеће. 

(5) Када општински вијећник у току 
трајања мандата иступи из полити-
чке странке, коалиције или листе 
независних кандидата која је учес-
твовала на изборима, те постане са-
мостални вијећник, уколико испу-
њава услове прописане овим Пос-
ловником, остаје члан сталног рад-
ног тијела, у којем се затекао, до ис-
тека мандата вијећника у Општин-
ском вијећу, док истовремено, по-
литички субјект, из којег је вијећ- 
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ник иступио, губи право на то мје-
сто у томе радном тијелу. 

(6) У току трајања мандата Општинск-
ог вијећа сви парламентарни поли-
тички субјекти могу мијењати чла-
нове радних тијела које су они де-
легирали у складу са овим Посло-
вником.  

(7) Захтјев за разрјешење досадашњег 
и именовање новог члана радног 
тијела подноси се предсједавајућем 
или секретару Општинског вијећа. 

(8) Уколико неки политички субјект у 
Општинском вијећу престане бити 
парламентаран иступањем вијећ-
ника који су били његови чланови, 
разрјешавају се дужности и члано-
ви радних тијела које је делегирао. 

(9) Изузетно, предсједник или члано-
ви радног тијела могу поднијети 
неопозиву оставку уз образложење, 
која се доставља предсједавајућем 
или секретару Општинског вијећа. 

 
Члан 25. 

 
(1) Радна тијела раде по одредбама ов-

ог Пословника, а могу донијети по-
словник којим се ближе регулише 
питања организације и начин рада 
у радном тијелу, односно комиси-
ји, при чему се мора придржавати 
одредаба овог Пословника. 

(2) Питања уређена овим Пословни-
ком, не могу се другачије уређива-
ти пословницима радних тијела. 

 
Члан 26. 

 
(1) Повремена радна тијела разматрају 

питања из надлежности Вијећа која 
нису континуирано предмет рас-
праве или одлучивања. 

(2) Повремена радна тијела образују  
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се закључком Вијећа. 
(3) Закључком из претходног става ут-

врђује се број, састав, дјелокруг по-
слова, дужина мандата, начин рада 
и средстава потребна за рад повре-
меног радног тијела. 

 
Члан 27. 

 
(1) Општинско вијеће има сљедећа ст-

ална радна тијела (комисије): 
 

а) Комисија за избор и именовање,  
     представке и притужбе, 
б) Комисија за односе са вјерским  
     заједницама, 
ц) Комисија за одликовања и при- 
     знања, 
д) Комисија за заштиту бораца, ра- 

тних војних инвалида и породи-
ца шехида и погинулих бораца, 

е) Комисија за Статут и прописе и  
    мандатско-имунитетска питања, 
ф) Општинска изборна комисија, 
г) Комисија за буџет, 
х) Комисија за једнакоправност  
     сполова, 
и) Етичка комисија части. 

 
Члан 28. 

 
(1) У свакој комисији треба да буде 

бар 1 (један) вијећник. 
(2) Један вијећник може бити у најви-

ше 3 (три) комисије. 
(3) Чланови радних тијела не могу би-

ти лица која имају правни или еко-
номски интерес који утиче или мо-
же утицати на законитост, отворе-
ност, објективност и непристрано-
ст у вршењу те дужности. 

(4) Обавезно је присуство једног пре-
дставника сваког радног тијела на 
сједницама Општинског вијећа, а  
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што, на почетку сједнице евиден-
тира Стручна служба Општинског 
вијећа. 

(5) Чланове Комисије за избор и име-
новање, представке и притужбе и 
Етичке комисије части бира Опш-
тинско вијеће, искључиво из реда 
вијећника, на првој конституирају-
ћој сједници. 

(6) Због ефикасности рада, мора се во-
дити рачуна да у свакој комисији 
натполовична већина њених чла-
нова посједује искуство и стручно-
ст у области која је у надлежности 
радног тијела, како би комисија 
могла давати одговарајућа стручна 
мишљења према потребама и на 
захтјев Општинског вијећа. 

 
Члан 29. 

 
(1) Мандат предсједника, замјеника 

предсједника и чланова комисије 
траје онолико колико траје мандат 
Општинског вијећа. 

(2) Предсједника комисије и његовог 
замјеника, у случају њихове одсут-
ности, замјењује члан комисије ко-
га одреди комисија. 

 
Члан 30. 

 
(1) Комисија ради у сједницама које су 

јавне. 
(2) Предсједник радног тијела предла-

же разматрање појединих питања, 
организује рад, сазива сједнице и 
предсједава њима, потписује акте 
које доноси радно тијело, сурађује 
са предсједницима других радних 
тијела и врши друге послове у ск-
ладу са овим Пословником и пос-
ловником радног тијела. 

(3) Предсједник комисије сазива сјед- 
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ницу по властитој иницијативи, а 
дужан је да сазове сједницу ако то 
затражи и предсједавајући Општи-
нског вијећа, општински начелник, 
најмање 1/3 (једна трећина) члано-
ва комисије или најмање 1/3 (једна 
трећина) Општинског вијећа. 

(4) Позив за сједницу се упућује, у пр-
авилу, 3 (три) дана прије њеног од-
ржавања, а изузетно, из оправдан-
их разлога, сједница се може саз-
вати и у краћем року. 

(5) Ако предсједник комисије не сазо-
ве сједницу када је то дужан учи-
нити, сједницу ће сазвати предсје-
давајући Општинског вијећа. 

(6) Комисија може да ради ако сједни-
ци присуствује већина чланова ко-
мисије, а одлучује о питањима из 
своје надлежности већином гласова 
од укупног броја чланова комисије. 

(7) Члан комисије који је спријечен да 
присуствује заказаној сједници ду-
жан је о томе обавијестити предсје-
дника комисије. 

 
Члан 31. 

 
(1) Сједници комисије присуствује пр-

едлагач, односно представник пре-
длагача нацрта, односно приједло-
га општег акта који комисија раз-
матра, а представник Општинског 
начелника може да учествује у раду 
и када он није предлагач. 

(2) Ако предлагач, односно представ-
ник предлагача није присутан, а 
радно тијело оцијени да је његово 
присуство неопходно, може одло-
жити разматрање тог питања за на-
редну сједницу, о чему ће предла-
гач бити обавијештен. 

(3) Уколико предлагач акта не прих-
вати мишљење радног тијела на  
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приједлог прописа и акта, о миш-
љењу и приједлогу радног тијела 
изјашњава се Општинско вијеће. 

 
Члан 32. 

 
(1) Накнаде члановима комисија Оп-

штинског вијећа, за рад на сједни-
ци комисије, утврђују се посебним 
актом Општинског вијећа, а на ос-
нову евиденције о учешћу у раду 
коју предсједник комисије достав-
ља надлежној општинској служби. 

 
Члан 33. 

 
(1) Комисије сурађују међусобно и мо-

гу одржавати заједничке сједнице. 
(2) Ради проучавања појединих пита-

ња из свог дјелокруга, састављања 
извјештаја, припремања општих 
аката или других прописа Општи-
нског вијећа, комисија може затра-
жити формирање стручне групе за 
област коју обрађују, о чему одлу-
чује Општинско вијеће. 

(3) Комисије подносе извјештај Опш-
тинском вијећу једанпут годишње 
односно чешће, ако то Вијеће захт-
јева. 

(4) Када подноси приједлог или извје-
штај Општинском вијећу, комисија 
одређује извјестиоца који на сјед-
ници образлаже став или пријед-
лог комисије. 

 
Члан 34. 

 
(1) У случају да Општинско вијеће ут-

врди да се нека од комисија не са-
стаје и не обавља своје дужности 
због којих је формирана, иста се 
може разријешити и именовати но-
ви чланови. 
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(2) Приједлог за разрјешење из прет-
ходног става овог члана, могу под-
нијети предсједавајући Општинск-
ог вијећа, клуб вијећника, Колегиј 
Општинског вијећа, радно тијело 
или 1/3 (једна трећина) вијећника 
у Општинском вијећу. 

(3) Члан комисије може се разријеши-
ти на приједлог предсједника ком-
исије, Колегија или предсједавају-
ћег Општинског вијећа, ако не при-
суствује на више од 3 (три) сједни-
це комисије за редом, чиме је угро-
жен кворум за одлучивање, ако не 
врши своју дужност савјесно и по-
штено, или ако је понашање члана 
комисије противно Уставу и дру-
гим позитивним прописима.  

(4) Одлуку о разрјешењу члана коми-
сије доноси Општинско вијеће. 

 
Члан 35. 

 
(1) Стручне и друге послове за потре-

бе комисије обавља секретар Оп-
штинског вијећа и Општинске слу-
жбе, те су дужни пружити стручну 
помоћ у састављању извјештаја. 

 
2. Надлежност сталних радних 

тијела Општинског вијећа 
 

Члан 36. 
 
(1) Комисија за избор и именовање, 

представке и притужбе разматра 
сљедећа питања: 

 
а) води кандидациони поступак, 
б) утврђује приједлоге за изборе и  

именовања из надлежности Вије-
ћа, 

ц) разматра представке и жалбе  
грађана који се односе на рад ор- 
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гана државне службе, презентује 
појаве на које грађани указују у 
својим представкама и жалбама, 
подузима потребне мјере и о то-
ме извјештава Општинско вијеће, 

д) разматра, анализира и проучава  
проблеме којима се покреће пи-
тање одговорности јавних дуж-
носника које именује или потв-
рђује Вијеће, 

е) даје мишљење о поднесеним  
приговорима, представкама и   
приједлозима, 

ф) разматра и друга питања која се  
односе на Статут, Пословник и 
друге акте Општинског вијећа.  

 
Члан 37. 

 
(1) Комисија за односе са вјерским 

заједницама разматра сљедећа пи-
тања: 

 
а)  рад вјерских заједница, 
б) финансијску и другу помоћ вје- 
     рским заједницама, 
ц) врши и друге послове који су за- 

конским и другим прописима 
прописани из ове области. 

 
Члан 38. 

 
(1) Комисија за одликовања и приз-

нања разматра сљедећа питања: 
 

а) утврђивање приједлога за додје- 
лу општинских одликовања и 
признања,  

б) врши и друге послове за ову об-  
    ласт у дјелокругу Општине. 

 
Члан 39. 

 
(2) Комисија за заштиту бораца, рат- 
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них војних инвалида и породица 
шехида и погинулих бораца раз-
матра сљедећа питања: 
 
а) прати и анализира стање и про- 

блеме борачке популације као и 
шехидских породица и породи-
ца погинулих бораца, разматра 
питања задовољавања њихових 
потреба и остваривања права и 
подноси Општинском вијећу пр-
иједлоге за њихово рјешавање, 

б) координира активности са бора- 
     чким удружењима, 
ц) врши и друге послове за ову об- 
     ласт у дјелокругу Општине. 

 
Члан 40. 

 
(1) Комисија за Статут и прописе и 

мандатско-имунитетска питања 
разматра сљедећа питања: 

 
а) прати провођење Статута, 
б) разматра питања значајна за ос- 

тваривање Статута и даје 
иницијативу за измјене и    

     допуне Статута, 
ц) испитује и доставља Вијећу ми- 

шљење о приједлозима за измје-
не и допуне Статута, 

д) проводи јавну расправу о прије- 
длозима измјена и допуна Стату-
та или приједлозима одлука, те 
обавјештава Вијеће о резултати-
ма јавне расправе, 

е) разматра нацрте и приједлоге  
одлука и других општих аката 
које доноси Вијеће у погледу њи-
хове усклађености са Законом, 
Статутом и правним системом 
као и у погледу номотехничке 
обраде, те Вијећу подноси извје-
штај са мишљењем и приједло- 
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зима и правно-техничким испра-
вкама очигледних грешака у те-
ксту, 

ф) утврђује пречишћене текстове 
одлука и других општих аката 
Вијећа, 

г) утврђује приједлог текста аутен- 
тичног тумачења одлука и дру-
гих општих аката које доноси ви-
јеће,  

х) разматра и друга питања која се  
односе на Статут, Пословник и 
друге акте Општинског вијећа. 

 
Члан 41. 

  
(1) Општинска изборна комисија ра-

зматра сљедећа питања: 
 

а) припрема и проводи изборе на  
подручју општине за све нивое 
власти, 

б) разматра друга питања пропи- 
сана Изборним законом БиХ и 
подзаконским актима. 

 
Члан 42. 

 
(1) Комисија за буџет:  
 

а) разматра нацрт и приједлог Бу- 
џета Општине као и извјештаје о 
извршењу Буџета,  

б) разматра извјештаје ревизије, 
ц) разматра извјештаје о пословању  

јавних предузећа чији оснивач је 
Општина,  

д) прати стање остваривања прихо- 
да и расхода Општине, разматра 
питања располагања и кориште-
ња финансијских и буџетских 
средстава од стране корисника 
тих средстава, прати и  анализи-
ра стање и проблеме у овој обла-
сти и подноси Општинском вије- 
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ћу приједлоге за њихово рјеша-
вање, 

е) врши и друге послове из ове об- 
ласти на основу одлука и закљу-
чака Општинског вијећа. 

 
Члан 43. 

 

(1) Комисија за равноправност спо-
лова разматра сљедећа питања: 

 
а) прати стање у области равнопра- 

вности сполова, нарочито поло-
жаја жена на подручју општине, 
проведби њихових, законом при-
знатих права о чему извјештава 
Општинско вијеће, 

б) промовише једнака права и мо- 
гућности за мушкарце и жене, те 
заштиту основних права и сло-
бода, 

ц) разматра приједлоге грађана,  
удружења грађана, институција 
и организација за унапређење 
равноправности сполова, људск-
их права и слобода и подношење 
извјештаја о томе Општинском 
вијећу са приједлозима мјера и 
активности које треба подузети, 

д) разматра питања заштите људ- 
ских права и слобода, а посебно 
кршење истих од стране општи-
нских органа и других јавних ус-
танова, те указује Општинском 
вијећу на такве појаве и пробле-
ме, а све у циљу заштите људск-
их права и слобода, 

е) остварује сарадњу са институци- 
јама које се баве проблематиком 
равноправности сполова и људ-
ских права и слобода. 

ф) врши и друге послове који су за- 
конским и другим прописима 
прописани, за ову област у дје-
локругу Општине. 
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Члан 44. 
 
(1) Етичка комисија части разматра 

сљедећа питања: 
 

а) праћење поштивање Етичког ко- 
декса од стране изабраних опш-
тинских званичника, 

б) изрицање  санкција према прек- 
    ршиоцима Етичког кодекса,    
ц) врши и друге послове који су за- 

конским и другим прописима 
прописани из ове области. 

 
3. Клубови вијећника у Општи-

нском вијећу 
 

Члан 45. 
 
(1) У Општинском вијећу се могу об-

разовати клубови вијећника поли-
тичких странака и коалиција, неза-
висних и самосталних вијећника, 
као организациони облик њиховог 
дјеловања у Општинском вијећу, 
посебно у припремама сједница 
Општинског вијећа, у утврђивању 
приједлога дневног реда сједница 
и рјешавању спорова у поступку 
доношења аката Општинског вије-
ћа. 

(2) Вијећници двије или више полити-
чких странака/партија, коалиције, 
независни и самостални вијећници 
могу, удруживањем, формирати 
заједнички клуб вијећника/вијећ-
ничку групу, а могу приступити 
једном од формираних посебних 
клубова. 

(3) Вијећник може бити члан само јед-
ног Клуба вијећника/вијећничке 
групе, а политички субјект који па-
ртиципира у раду Општинског ви-
јећа може формирати само један  
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клуб вијећника/вијећничку групу, 
док у случају да се број вијећника 
смањи испод потребног броја, клуб 
вијећника/вијећничка група прес-
таје да егзистира. 

(4) О формирању клуба вијећника/ви-
јећничке групе, предсједавајућем 
Општинског вијећа доставља се 
списак са подацима о називу клуба 
вијећника/вијећничке групе, име 
предсједника и замјеника предсје-
дника клуба вијећника/вијећничке 
групе и имена чланова клуба ви-
јећника/вијећничке групе, потпи-
сан од стране свих вијећника који 
га чине, уз накнадну обавијест о 
свакој промјени.  

(5) Сваки клуб се састоји од најмање 2 
(два) вијећника који међусобно би-
рају предсједавајућег који коорди-
нира рад са другим клубовима ви-
јећника. 

(6) Сваки клуб вијећника има право на 
кориштење канцеларије предсједа-
вајућег Општинског вијећа, уз ус-
лов да то најави најкасније 1 (један) 
дан раније. 

(7) Представници клубова вијећника/ 
вијећничких група ангажују се у 
припреми сједница Општинског 
вијећа, приједлога дневног реда сје-
дница, рјешавању спорова у посту-
пку доношења аката и остварива-
њу улоге Општинског вијећа, као и 
у свим другим приликама које на-
лажу међустраначко договарање. 

(8) Сваки клуб вијећника може уреди-
ти задатке, организацију, начин ра-
да и права и дужности чланова по-
словником о раду клуба, а који не 
смије бити у супротности са одред-
бама овог Пословника. 
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4. Програм рада Општинског 
вијећа 

 
Члан 46. 

 
(1) Општинско вијеће доноси свој про-

грам рада за наредну календарску 
годину, по правилу најкасније до 
краја текуће године. 

(2) Програм рада Општинског вијећа 
садржи послове и задатке Општин-
ског вијећа, њихов основни садржај 
и рок извршавања, који су у надле-
жности Општинског вијећа у скла-
ду са Уставом, законом и Статутом, 
те утврђеном политиком развоја 
Општине. 

(3) У припремама за израду програма 
рада предсједавајући и секретар 
Општинског вијећа прибављају пр-
иједлоге и мишљења о питањима 
која треба унијети у програм рада 
од предсједника клубова вијећни-
ка, предсједника радних тијела Оп-
штинског вијећа, општинског наче-
лника, политичких странака које 
су заступљене у Општинском вије-
ћу, мјесних заједница, грађана, уд-
ружења грађана, те других субјека-
та за које оцијени да је то потребно. 

 
Члан 47. 

 
(1) На основу примљених приједлога 

и сугестија, предсједавајући Опш-
тинског вијећа припрема и утврђу-
је нацрт програма рада који се упу-
ћује Општинском вијећу на разма-
трање. 

(2) Утврђени нацрт програма рада Оп-
штинског вијећа, ради мишљења и 
приједлога, доставља се свим носи-
оцима послова назначеним у нац-
рту, општинским органима управе,  
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заинтересованим организацијама и 
заједницама, клубовима вијећника, 
политичким странкама у Општин-
ском вијећу и мјесним заједницама. 

(3) На основу прикупљених мишљења 
и приједлога о нацрту програма 
рада Општинског вијећа, предсје-
давајући Општинског вијећа прип-
рема и предлаже текст приједлога 
Програма рада којег разматра и 
усваја Општинско вијеће. 

(4) Програм рада Општинског вијећа 
се, након доношења, доставља свим 
носиоцима његове реализације и 
ставља на увид јавности. 

(5) Радна тијела Општинског вијећа, 
при утврђивању својих задатака и 
обавеза, придржавају се програма 
рада Општинског вијећа. 

 
5. Сједница Општинског вијећа 

 
Члан 48. 

 
(1) Општинско вијеће ради у сједни-

цама које су отворене за јавност. 
(2) Сједницу Општинског вијећа сази-

ва предсједавајући, а у случају ње-
гове спријечености, замјеника пре-
дсједавајућег или у случају сприје-
чености и замјеника, вијећник којег 
овласти најмање 1/3 (једна трећи-
на) од укупно броја вијећника у Оп-
штинском вијећу. 

(3) Предсједавајући Општинског вије-
ћа сазива редовне, ванредне, тема-
тске и свечане сједнице у складу са 
Програмом рада Општинског вије-
ћа. 

(4) Редовна сједница се одржава, у пр-
авилу, једном мјесечно ради рас-
прављања и одлучивања о питањи-
ма из надлежности Општинског ви-
јећа, у складу са Програмом рада. 
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(5) Ванредна сједница се одржава изу-

зетно, у случајевима опасности по 
јавну сигурност и сигурност грађа-
на, елементарних непогода, епиде-
мија и другим ванредним околнос-
тима и потребама. 

(6) Тематска сједница се одржава ради 
разматрања питања од ширег зна-
чаја и сагледавања стања, са закљу-
чцима и иницијативама према над-
лежним субјектима. 

(7) Свечана сједница Општинског ви-
јећа одржава се у поводу обиљежа-
вања Дана Општине или у част не-
ког другог догађаја или личности. 

 
Члан 49. 

 
(1) Предсједавајући је дужан сазвати 

сједницу Општинског вијећа на за-
хтјев општинског начелника, нај-
мање 1/3 (једне трећине) вијећника 
од укупног броја вијећника (њих 
11) у Општинском вијећу или само-
иницијативно. 

(2) Предсједавајући ће сједницу сазва-
ти у року од 7 (седам) дана од дана 
подношења приједлога за сазивање 
сједнице. 

 
Члан 50. 

 
(1) Позив за сједницу Општинског ви-

јећа упућује се вијећницима 7 (сед-
ам) дана прије термина одређеног 
за одржавање сједнице.  

(2) Вијећницима се, уз позив, доставља 
приједлог дневног реда, материјал 
и записник са претходне сједнице. 

(3) Изузетно, у хитним случајевима, 
предсједавајући може сазвати сјед-
ницу Општинског вијећа у року 
краћем од 7 (седам) дана, а дневни 
ред предложити на самој сједници. 
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(4) У случају из претходног става, пре-
дсједавајући може сазвати сједницу 
Општинског вијећа телефоном или 
на други погодан начин. 

 
6. Предсједавање и учешће у 

раду 
 

Члан 51. 
 
(1) Сједницом Општинског вијећа пре-

дсједава предсједавајући, а уколико 
је предсједавајући спријечен да вр-
ши своју дужност, сједницом пред-
сједава замјеник предсједавајућег, 
односно вијећник којег, за ту при-
лику, изабере Општинско вијеће, 
јавним гласањем, тј. већином гласо-
ва од укупног броја изабраних ви-
јећника у Општинском вијећу. 

 
Члан 52. 

 
(1) У раду сједнице, без права гласа, 

могу да учествују општински наче-
лник, руководиоци општинских 
служби, чланови радних тијела, 
представници политичких страна-
ка, посланици у законодавним ти-
јелима Кантона и Федерације, нау-
чни, стручни и јавни радници који 
су позвани ради изношења својих 
мишљења о одређеним питањима, 
као и предсједници савјета мјесних 
заједница, представници грађана и 
удружења, а чији су интереси обух-
ваћени питањем које је стављено на 
дневни ред сједнице и друга лица 
која су позвана ради изношења сво-
га мишљења о одређеним питањима. 

(2) Уз претходно одобрење предсједа-
вајућег, Општинском вијећу се мо-
гу обратити и лица која нису вије-
ћници. 
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Члан 53. 
 
(1) Вијећник, односно учесник на 

сједници Општинског вијећа, може 
да говори након што затражи и 
добије ријеч од предсједавајућег. 

(2) Пријаве за дискусију могу да се 
подносе до завршетка претреса о 
појединим тачкама дневног реда и 
пријављени вијећник имао право 
на двије дискусије у трајању до 5 
(пет) минута током расправе по 
тачки дневног реда, осим када је у 
питању образлагање приједлога 
или нацрта акта, у том случају 
излагање може трајати највише 10 
(десет) минута. 

 
Члан 54. 

 
(1) Предсједавајући даје ријеч вијећни-

ку, односно учеснику, по реду ко-
јим су се пријавили. 

(2) Вијећнику који жели да говори о 
повреди Пословника или о повре-
ди утврђеног дневног реда предсје-
давајући даје ријеч чим је овај зат-
ражи, уз услов да приликом јавља-
ња то нагласи. 

(3) Дискусија пријављеног вијећника 
не може трајати дуже од 5 (пет) ми-
нута, осим ако то овим Пословни-
ком није другачије одређено. 

(4) Послије изнесеног приговора пред-
сједавајући даје објашњење, а ако 
вијећник није задовољан објашње-
њем, о том се рјешава на сједници 
без даљње расправе. 

(5) Ако вијећник затражи ријеч да би 
исправио навод који је нетачно из-
ложен и који је повод неспоразума 
или који је изазвао потребу објаш-
њења, предсједавајући ће дати ри-
јеч одмах након што се заврши гов- 
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ор који је изазвао потребу исправ-
ке, уз услов да приликом јављања 
то нагласи. 

(6) Вијећник се мора ограничити на 
исправку, а тај говор не може тра-
јати дуже од 3 (три) минута. 

(7) Говорник на чије излагање или ди-
скусију је изнесена исправка, одно-
сно објашњење има право на једну 
реплику. 

 
Члан 55. 

 
(1) Вијећник, односно учесник у рас-

прави, може да говори само о пита-
њима о којима се расправља по ут-
врђеном дневном реду, а ако се уда-
љи од дневног реда, предсједавају-
ћи ће га упозорити, односно одузе-
ти му ријеч, ако се и послије упо-
зорења не држи дневног реда. 

(2) Вијећник, односно учесник у расп-
рави може тражити да се у запис-
нику издвоји његово мишљење, са-
мо под условом да то након дис-
кусије/говора нагласи. 

 
Члан 56. 

 
(1) Вијећник има право на реплику, ако 

је он лично, уз спомињање његовог 
имена или функције, изложен наво-
дима који могу изазвати неспора-
зум или захтјев за појашњењем, уз 
услов да то нагласи. 

(2) Ако су у дискусији вијећника упо-
тријебљени изрази у негативном 
контексту, који се односе на клуб 
вијећника/вијећничку групу или 
политичку странку, право на реп-
лику има предсједник или предста-
вник клуба/вијећничке групе, уз 
услов да то нагласи. 

(3) Предсједавајући ће репликанту да- 
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ти ријеч одмах по завршетку изла-
гања говорника који је изазвао ре-
плику, а иста може трајати највише 
3 (три) минуте, уз услов да то наг-
ласи. 

(4) Реплика истом говорнику, по ист-
ом питању, од стране једног вијећ-
ника, допуштена је једанпут, с тим 
да реплика на реплику није допу-
штена, о чему одлучује предсједа-
вајући. 

 
Члан 57. 

 
(1) У току сједнице могућа је пауза 

коју даје предсједавајући, самоини-
цијативно или на образложен захт-
јев предсједника клуба вијећника, 
цијенећи дужину времена потреб-
ног за консултације. 

(2) Сједницу може прекинути предсје-
давајући Општинског вијећа због 
недостатка кворума, или у случају 
потребних консултација и приба-
вљања мишљења о појединим пи-
тањима, када одређује термин нове 
сједнице, односно наставак преки-
нуте сједнице. 

 
7. Одржавање реда 

 
Члан 58. 

 
(1) О реду на сједници се брине пред-

сједавајући Општинског вијећа.  
(2) Вијећници и други судионици су 

дужни поштовати достојанство ви-
јећника и њихова међусобна обра-
ћања морају бити на нивоу уважа-
вања. 

(3) У току сједнице није допуштено 
користити се увредљивим изрази-
ма нити износити и коментарисати 
податке из приватног живота, како  
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вијећника тако и других судионика 
на сједници. 

(4) За повреде реда на сједници пре-
дсједавајући може опоменути вије-
ћника или му одузети ријеч, а уко-
лико овај настави са ометањем рада 
сједнице, предсједавајући Општин-
ског вијећа ће прекинути сједницу 
Општинског вијећа. 

 
Члан 59. 

 
(1) Предсједавајући може наредити да 

се из сале удаљи свако лице које на-
рушава рад сједнице Општинског 
вијећа, осим вијећника. 

(2) Ако предсједавајући не може одрж-
ати ред на сједници редовним мје-
рама, одредитће прекид сједнице, а 
о њеном наставку ће одлучити кад 
се за то стекну услови. 

 
8. Ток сједнице 

 
Члан 60. 

 
(1) Предсједавајући Општинског вије-

ћа отвара сједницу, пошто утврди 
да сједници присуствује натполо-
вична већина од укупног броја ви-
јећника. 

(2) Ако предсједавајући утврди да, на 
почетку или у току сједнице, не по-
стоји кворум, сједница се прекида, 
односно одлаже за период док се 
не стекну услови за њено одржава-
ње. 

 
Члан 61. 

 
(1) Прије усвајања дневног реда, пред-

сједавајући Општинског вијећа ин-
формише Општинско вијеће о то-
ме који су вијећници одсутни са сј- 
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еднице, као и о разлозима њихове 
спријечености да присуствују истој 
и даје на одлучивање да ли ће тај 
изостанак оправдати. 

(2) О оправданости изостанка одлучу-
је Општинско вијеће већином гла-
сова од укупног броја изабраних 
вијећника. 

(3) Пошто утврди да постоји кворум за 
рад сједнице, предсједавајући отва-
ра сједницу и предлаже дневни ред 
сједнице с тим и да је прва тачка 
дневног реда записник са претход-
не сједнице. 

 
Члан 62. 

 
(1) У складу са одредбама овог Посло-

вника, дневни ред Општинско ви-
јеће утврђује на почетку сједнице. 

(2) Предложена тачка се може скину-
ти са дневног реда уз образложен 
захтјев предсједавајућег Општин-
ског вијећа, предсједника клуба ви-
јећника или његовог замјеника, о 
чему одлучује Општинско вијеће. 

(3) Најприје се одлучује о приједлогу 
да се повуче из разматрања нека од 
тачака дневног реда, а потом о 
приједлогу за допуну дневног реда. 

(4) Општински начелник и сваки вије-
ћник могу предложити допуну пре-
дложеног дневног реда одређеним 
питањима која не трпе одлагања, 
јер би у противном могла наступи-
ти ненакнадива штета. 

(5) Приједлог и разлози из претходног 
става овог члана, за хитно поступа-
ње, морају бити образложени. 

(6) Овлаштени предлагач одређеног 
материјала, може исти повући из 
разматрања, до отварања расправе. 

(7) Након усвајања дневног реда, Оп-
штинско вијеће прелази на претрес  
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појединих питања по утврђеном 
дневном реду. 

(8) На сједници се води претрес о св-
аком питању дневног реда, осим 
ако је овим Пословником одређено 
да се одлучује без претреса. 

(9) Претрес закључује предсједавајући 
Општинског вијећа када утврди да 
више нема пријављених говорника. 

(10) Када предсједавајући Општинског  
вијећа закључи расправу о одређе-
ном питању, о истом се поново не 
може отварати расправа. 

 
Члан 63. 

 
(1) На сједници Општинског вијећа 

нико не може говорити прије него 
затражи и добије ријеч од предсје-
давајућег. 

(2) Пријаве за ријеч могу се подносити 
све до завршетка претреса. 

(3) Предсједавајући даје ријеч, вијећ-
ницима и другим учесницима у 
расправи, по реду пријављивања. 

(4) Судионици у расправи/претресу 
могу говорити двапут о истој тачки 
дневног реда, а трећи пут само ка-
да постоји оправдан разлог за то, 
што предсједавајући цијени, с тим 
да говор тог судионика не може 
бити дужи од највише 3 (три) ми-
нуте. 

(5) Претрес почиње излагањем пред-
ставника предлагача, уколико је то 
потребно, а затим извјестиоца рад-
ног тијела Општинског вијећа, ако 
жели да усмено ближе упозна вије-
ћнике о мишљењу и приједлозима 
радног тијела. 

(6) По завршетку излагања и евентуа-
лног обраћања представника рад-
них тијела и гостију, вијећницима 
се омогућава постављање питања  
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предлагачу или представнику пре-
длагача током дискусије. 

(7) Сваки вијећник има право да по-
стави концизно формулисана пи-
тања.  

(8) Предсједавајући Општинског вије-
ћа ће предлагачу или представни-
ку предлагача дати ријеч да одго-
вори на сва постављена питања и 
реферише се на обраћање предста-
вника радних тијела и гостију од-
мах након постављеног питања. 

(9) Уколико један или више вијећника 
изразе незадовољство и затраже до-
датно појашњење, предсједавајући 
Општинског вијећа ће предлагачу 
или представнику предлагача доз-
волити да одговори и додатно по-
јасни одговоре.  

(10) На додатно појашњене одговоре о  
постављеним питањима није доз-
вољено давање реплика, а своје за-
мјерке, неслагања или сугестије 
вијећник може изнијети у својој 
другој дискусији по тачци дневног 
реда. 

 
Члан 64. 

 
(1) Претрес може бити општи и прет-

рес у појединостима. 
(2) У току општег претреса расправља 

се о приједлогу у начелу и могу да 
се износе мишљења, траже објаш-
њења и покрећу сва питања у пог-
леду рјешења датих у приједлогу. 

(3) У току претреса у појединостима 
расправља се о приједлогу по дије-
ловима ако се тако одлучи. 

(4) Предсједавајући Општинског вије-
ћа закључује расправу/претрес ка-
да утврди да нема више пријавље-
них говорника и ставља тачку на 
гласање. 
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9. Одлучивање 
 

Члан 65. 
 
(1) Општинско вијеће одлучује натпо-

ловичном већином гласова од уку-
пног броја изабраних вијећника у 
Општинском вијећу, осим о пита-
њима одређеним Уставом, Закон-
ом, Статутом или овим Пословни-
ком. 

(2) О питањима процедуралне приро-
де Општинско вијеће одлучује ве-
ћином гласова од укупног броја ви-
јећника присутних на сједници, а 
односе се на ток сједнице и то:  

 

а) о прекиду сједнице и њеном на- 
     ставку,  
б) да ли постоје разлози за искљу- 
     чење јавности,  
ц) да ли је потребно позвати некога  
     на сједницу, као госта,  
д) хоће ли Општинско вијеће гласа- 
    ти јавно или тајно,  
е) као и о другим питањима која по  

својој природи имају процесни 
садржај, а нису уређена овим По-
словником. 

 
Члан 66. 

 
(1) Гласање је јавно, ако Уставом, Зако-

ном, Статутом или Пословником 
није одређено другачије. 

(2) Гласање дизањем руке вијећници 
врше тако што се, на позив предсје-
давајућег Општинског вијећа, изја-
шњавају ко је „за“ приједлог, ко 
је „против“ приједлога и да ли се 
неко од вијећника „суздржава“ од 
гласања. 

(3) Поименично гласање се врши ако 
предсједавајући Општинског вије-
ћа утврди да је то потребно како би  
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се отклониле сумње у тачност ре-
зултата гласања. 

(4) Поименично изјашњавање у Опш-
тинском вијећу може затражити 
шеф Клуба вијећника, уколико из-
рази сумњу у објављене резултате 
гласања. 

(5) Поименично гласање врши се тако 
што се сваки прозвани вијећник из-
јашњава „за“ или „против“ пријед-
лога или се „суздржава“ од гласа-
ња. 

(6) Када прозивање буде завршено, 
поновно се прозивају вијећници за 
које, у списку, није означено да су 
гласали. 

 
Члан 67. 

 
(1) Вијеће, у складу са Законом, може 

одлучити да гласање буде тајно, пу-
тем гласачких листића. 

(2) Предсједавајући Општинског вије-
ћа даје објашњење о начину гласа-
ња у складу са овим Пословником. 

(3) Тајним гласањем руководи Коми-
сија за избор и именовање, предста-
вке и притужбе заједно са секрета-
ром и предсједавајућим Општинск-
ог вијећа. 

(4) Након што сви присутни вијећни-
ци гласају и предсједавајући Опш-
тинског вијећа објави да је гласање 
завршено, приступа се утврђивању 
резултата гласања. 

(5) Гласачки листић из којег се не мо-
же утврдити како се вијећник изјас-
нио, сматра се неважећим. 

 
Члан 68. 

 
(1) По завршетку гласања предсједава-

јући Општинског вијећа утврђује и 
објављује резултате гласања, саоп- 
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штава колико је укупно вијећника 
гласало, колико је вијећника, од то-
га, гласало „за“ приједлог, колико 
је вијећника гласало „против“ при-
једлога, колико је вијећника остало 
„суздржано“ и колико има неваже-
ћих гласачких листића, ако се гла-
сало тајним гласањем, а затим кон-
статује да ли је приједлог о којем се 
гласало прихваћен или одбијен. 

 
10. Посебне одредбе о поступку за 

избор, именовање и разрјешење 
 

Члан 69. 
 
(1) Општинско вијеће бира и именује, 

односно опозива и разрјешава од-
ређене функционере у складу са 
Уставом, Законом, Статутом и ов-
им Пословником.  

(2) Гласање о приједлогу за избор, од-
носно именовање и разрјешење је 
јавно уколико Статутом и овим По-
словником није другачије утврђе-
но. 

(3) Предсједавајући Општинског вије-
ћа и замјеник предсједавајућег мо-
гу поднијети оставку, односно могу 
бити разријешени или смијењени, 
прије истека мандата, одлуком Оп-
штинског вијећа у складу са Стату-
том. 

(4) Функционер којег бира или имену-
је Општинско вијеће, може бити 
смијењен са функције само ако фу-
нкцију не врши у складу са Уста-
вом, Законом и Статутом и у окви-
ру датих овлаштења. 

(5) Иницијатива за утврђивање одго-
ворности и покретање поступка 
смјене из претходног става овог чл-
ана може се покренути од стране 
Општинског вијећа путем 1/3 (јед- 
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не трећине) вијећника Општинског 
вијећа уз образложење. 

(6) О прихватању иницијативе из пре-
тходног става овог члана Општин-
ско вијеће одлучује натполовичном 
већином од укупног броја изабра-
них вијећника у Општинском вијећу. 

(7) Функционер чија се смјена тражи 
доставља Општинском вијећу писа-
но изјашњење у року од 15 (петна-
ест) дана, а потом на наредној сје-
дници Општинског вијећа, Општи-
нско вијеће одлучује о приједлогу 
за смјену. 

(8) Одлуку о смјени функционера, Оп-
штинско вијеће доноси натполови-
чном већином од укупног броја 
изабраних вијећника у Општинск-
ом вијећу. 

 
Члан 70. 

 
(1) Избор предсједавајућег и замјеника 

предсједавајућег Општинског вије-
ћа, врши се на основу листе канди-
дата коју предлаже Комисија за из-
бор и именовање, представке и пр-
итужбе из реда вијећника, након 
консултација с политичким стран-
кама у Општинском вијећу, а избор 
се врши тајним гласањем. 

(2) Поступак избора и смјењивања Оп-
штинског начелника уређен је За-
коном и Статутом. 

(3) Листа кандидата из става (1) овога 
члана може садржавати само једног 
кандидата једне политичке опције. 

(4) Радноправни статус предсједавају-
ћег, утврђује Општинско вијеће, на 
основу претходног изјашњења кан-
дидата. 

 
Члан 71. 

 
(1) Гласање проводи Комисија за изб- 
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ор и именовање, представке и при-
тужбе. 

(2) Кандидати за функционере који се 
бирају односно функционери који 
се опозивају или разрјешавају не 
могу бити чланови Комисије из ст-
ава (1) овога члана. 

 
Члан 72. 

 
(1) Избором предсједавајућег и замје-

ника предсједавајућег Општинског 
вијећа руководи предсједавајући 
конституирајуће сједнице. 

(2) Приједлог кандидата подноси се 
предсједавајућем конституирајуће 
сједнице, а садржи име и презиме 
кандидата, националну опредије-
љеност и страначку припадност. 

(3) Предсједавајући доставља пријед-
логе свим вијећницима, уз матери-
јал за конституирајућу сједницу 
или на конституирајућој сједници. 

(4) Предложени кандидат за предсје-
давајућег Општинског вијећа има 
право да се представи и у најкра-
ћем изнесе свој Програм рада. 

(5) Гласање се врши гласачким листи-
ћима заокруживањем редног броја 
испред имена једног од кандидата. 

(6) Неважећим се сматра онај гласачки 
листић који није попуњен или је 
попуњен на начин да се не може са 
сигурношћу утврдити за којег ка-
ндидата је вијећник гласао. 

(7) За предсједавајућег и замјеника пр-
едсједавајућег Општинског вијећа 
изабран је кандидат који је добио 
натполовичну већину гласова од 
укупног броја изабраних вијећника 
у Општинском вијећу. 

(8) Ако ни један кандидат није добио 
прописану већину, гласање се пон-
авља за два кандидата са највећим  
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бројем гласова. 

(9) Ако су два или више кандидата до-
били исти број гласова, а број гла-
сова сваког од њих већи је од броја 
гласова који су појединачно доби-
ли остали кандидати, гласање се 
понавља за те кандидате. 

(10)Уколико, у поновљеном гласању  
ниједан од кандидата не добије пр-
описану већину, гласање се пона-
вља за кандидата који је у другом 
кругу гласања добио највећи број 
гласова. 

(11)Уколико кандидат у трећем кругу  
гласања не добије прописану већи-
ну, понавља се цјелокупан изборни 
поступак. 

 
Члан 73. 

 
(1) По завршеном гласању, Комисија 

за избор и именовање, представке 
и притужбе уз помоћ секретара Оп-
штинског вијећа утврђује и објав-
љује резултате гласања. 

(2) Након избора, новоизабрани пред-
сједавајући Општинског вијећа пре-
узима даљње руковођење сједни-
цом Општинског вијећа. 

 
Члан 74. 

 
(1) Приједлог за именовање секретара 

Општинског вијећа, предсједника 
и чланова радних тијела, као и но-
силаца функција које бира однос-
но именује Општинско вијеће ве-
ћином гласова од укупног броја из-
абраних вијећника у Општинском 
вијећу могу поднијети политичке 
странке и коалиције, независни и 
самостални вијећник и општински 
начелник. 

(2) Приједлог из претходног става по- 
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дноси се на основу листе на којој 
број кандидата одговара броју који 
се бира односно именује. 

 
IV  ПРОПИСИ И АКТИ ОПШТИНСКОГ  
       ВИЈЕЋА 
 

1. Опште одредбе 
 

Члан 75. 
 
(1) Општинско вијеће усваја статут, по-

словник, одлуку, правилник, прог-
рам, буџет и извјештај о извршењу 
Буџета, наредбу, рјешење, закљу-
чак, резолуцију, препоруку и смје-
рницу. 

(2) Стална радна тијела Општинског 
вијећа доносе закључке, а могу до-
носити рјешења и наредбе када су 
за то посебно овлаштена од стране 
Општинског вијећа. 

 
Члан 76. 

 
(1) Статутом се уређује организација и 

рад Општине, њене надлежности и 
структура локалне самоуправе. 

(2) Измјене и допуне Статута врше се 
амандманима. 

 
Члан 77. 

 
(1) Пословником се утврђују права и 

дужности Општинског вијећа и оп-
штинских вијећника, избор, имено-
вање, разрјешење и друга питања 
од значаја за рад Општинског вије-
ћа. 

 
Члан 78. 

 
(1) Одлука се доноси као акт вршења 

права и дужности из надлежности  
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Општинског вијећа за извршавање 
закона и као акт утврђивања унут-
рашње организације и односа у 
Општини. 

(2) Одлука мора садржавати правни 
основ на којем се заснива. 

 
Члан 79. 

 
(1) Правилником и Програмом уређу-

је се унутрашња организација, рад 
и односи у Општинском вијећу и 
разрађују се поједине одредбе зако-
на или другог прописа ради осигу-
рања одговарајуће примјене тих за-
кона и прописа. 

 
Члан 80. 

 
(1) Буџетом се утврђују сви приходи и 

расходи Општине у складу са зако-
ном, а извјештајем о извршењу Бу-
џета се исказује финансијско пос-
ловање Општине у складу са зако-
ном. 

 
Члан 81. 

 
(1) Наредбом се, по овлаштењу из за-

кона и других прописа, ради изв-
ршавања њихових појединих одре-
даба, наређује или забрањује одре-
ђено поступање у одређеној ситуа-
цији која има шире или опште зна-
чење. 

 
Члан 82. 

 
(1) Рјешењем се, на основу закона и 

других прописа, рјешавају поједи-
ни конкретни случајеви из надлеж-
ности Општинског вијећа. 

 
Члан 83. 

 
(1) Закључком Општинско вијеће, у ок- 
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виру своје надлежности: 

 

а) заузима ставове и изражава миш- 
љење о питањима о којима се 
расправљало, 

б) даје сагласност или потврђује  
поједине акте када је то пропи-
сом одређено, 

ц) уређује унутрашње односе у Оп- 
штинском вијећу ако они нису 
уређени овим Пословником или 
другим актом Општинског вије-
ћа, 

д) утврђује обавезе извршно-упра- 
     вног органа, 
е) одлучује о свом раду и раду ра- 
     дних тијела. 

 
Члан 84. 

 
(1) Резолуцијом, Општинско вијеће ука-

зује на стање, проблеме и потребе у 
одређеној области друштвеног жи-
вота, утврђује политику коју треба 
спроводити у Општини, одређују-
ћи истовремено начин и мјере за 
спровођење политике. 

 
Члан 85. 

 
(1) Препоруком се изражава став Оп-

штинског вијећа о појединим пита-
њима и указује потреба одређеног 
понашања. 

 
Члан 86. 

 
(1) Смјерницом Општинског вијеће ус-

мјерава рад органа извршне влас-
ти, општинских служби за управу 
у погледу спровођења утврђене по-
литике, извршавања закона, друг-
их прописа и општих аката. 

(2) Општинско вијеће доноси програ-
ме развоја за поједине дјелатности,  
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за које је надлежно, ради оствари-
вања заједничких циљева и интере-
са привредног и друштвеног раз-
воја Општине.  

 
Члан 87. 

 
(1) Измјену и допуну аката Општинс-

ко вијеће врши доношењем одлуке, 
док измјену и допуну закључака 
врши доношењем закључка. 

(2) Све акте који се доносе на сједници 
Општинског вијећа потписује пре-
дсједавајући Општинског вијећа. 

 
2. Иницијативе 

 
Члан 88. 

 
(1) Вијећник има право покренути ин-

ицијативе и то: 
 

а) иницијативе за разматрање и рј- 
ешавање одређених питања и 
послова из дјелокруга и надлеж-
ности Општинског вијећа и орга-
на управе, 

б) иницијативе за доношење или  
     измјену прописа. 

 
Члан 89. 

 
(1) Иницијативу за разматрање и рје-

шавање одређених питања и пос-
лова из дјелокруга и надлежности 
Општинског вијећа и органа упра-
ве могу подносити: 

 

а) сваки вијећник, 
б) радно тијело Општинског вијећа, 
ц) органи мјесних заједница, 
д) одређен број грађана утврђен  

Статутом, путем грађанске ини-
цијативе. 
 

(2) Иницијатива мора бити потписана  
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од стране предлагача/подносиоца. 

 
Члан 90. 

 
(1) Иницијативе за разматрање и рје-

шавање одређених питања и пос-
лова из дјелокруга и надлежности 
Општинског вијећа и органа упра-
ве упућују се предсједавајућем Оп-
штинског вијећа. 

(2) Предсједавајући је дужан поднесе-
не иницијативе доставити Колегију 
ако захтијевају изјашњавање Опш-
тинског вијећа и припрему вијећ-
ника за гласање, у супротном их је 
дужан доставити општинском на-
челнику на изјашњавање. 

(3) Општински начелник је обавезан 
изјаснити се о прихватању или не-
прихватању иницијативе и доста-
вити мишљење предсједавајућем и 
Колегију најкасније до сједнице Ко-
легија. 

(4) Мишљење о иницијативама може 
бити усмено изнесено на сједници 
колегија Општинског вијећа од ст-
ране општинског начелника или у 
писаној форми, а мишљење се јас-
но наводи да ли се иницијатива пр-
ихвата или не. 

(5) Ако општински начелник прихва-
ти иницијативу, иста се просљеђује 
на даљњи поступак надлежним ор-
ганима без изјашњавања Општин-
ског вијећа. 

(6) Ако општински начелник не прих-
вати поднесену иницијативу, оба-
везан је у мишљењу образложити 
разлоге због којих не прихвата ин-
ицијативу. 

(7) Подносилац иницијативе у случају 
неприхватања исте од стране опш-
тинског начелника има право да 
тражи расправу и изјашњавање Оп- 
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штинског вијећа на сједници, уз ус-
лов да приликом утврђивања дневн-
ог реда тражи да се иста нађе на 
дневном реду сједнице. 

(8) О приједлогу из претходног става 
овог члана одлучује Општинско ви-
јеће већином од укупног броја иза-
браних вијећника у Општинском 
вијећу. 

(9) Уколико Општинско вијеће прих-
вати да проведе расправу за прет-
ходно наведену иницијативу, иста 
се уврштава у дневни ред сједнице 
као предзадња тачка. 

(10) Иницијатива је усвојена ако се за  
њу изјасни већина од укупног бро- 
ја изабраних вијећника у Општи-
нском вијећу. 

(11) О усвајању, односно неусвајању  
иницијативе Општинско вијеће до-
носи закључак и доставља га пре-
длагачу и општинском начелни-
ку. 

(12)  Општински начелник дужан је  
Општинско вијеће усменим или 
писаним путем, извјештавати о 
реализацији усвојене иницијативе. 

 
Члан 91. 

 
(1) Иницијативу за доношење акта Оп-

штинском вијећа могу подносити: 
 

а) сваки вијећник, 
б) радно тијело Општинског вијећа, 
ц) општински начелник, 
д) органи мјесних заједница, 
е) одређен број грађана утврђен  

Статутом, путем грађанске ини-
цијативе. 

 

(2) Круг овлаштених предлагача који 
има право на подношење нацрта и 
приједлога одлука, других прописа 
и аката које доноси Општинско  
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вијеће чини сваки вијећник, радно 
тијело Општинског вијећа, клубови 
вијећника, Колегиј Општинског 
вијећа и општински начелник. 

(3) Уколико се Општинском вијећу по-
днесе приједлог акта, а општински 
начелник сматра да се, прије расп-
раве на сједници Општинског вије-
ћа, требају обавити шира испити-
вања или консултирања са заинте-
ресираним органима, дужан је о то-
ме обавијестити Општинско вијеће. 

(4) Иницијатива мора бити потписана 
од стране предлагача/подносиоца. 

 
Члан 92. 

 
(1) Иницијативу за доношење аката 

Општинског вијећа предсједавају-
ћи Општинског вијећа доставља Ко-
мисији за Статут и прописе и ман-
датско-имунитетска питања, Коле-
гију Општинског вијећа и општин-
ском начелнику, а ради давања ми-
шљења о иницијативи. 

(2) По прибављеним мишљењима Ко-
мисије, Колегија и општинског на-
челника, Општинско вијеће, на сје-
дници доноси закључак којим се 
иницијатива одбија или се прихв-
ата и одређује начин припреме и 
носиоце израде нацрта акта. 

(3) Било да иницијативу одбије или 
прихвати, Општинско вијеће ће св-
ој закључак доставити подносиоцу 
иницијативе. 

(4) Уколико Општинско вијеће прих-
вати иницијативу за доношење ак-
та, стручну обраду, у форми нацр-
та или приједлога акта, ће изврши-
ти надлежна служба јединственог 
органа управе. 
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3. Нацрт прописа 
 

Члан 93. 
 
(1) Редован поступак за доношење ак-

ата обухвата разматрање нацрта, 
приједлога и одлука ако овим Пос-
ловником није другачије прописа-
но. 

 
Члан 94. 

 
(1) Нацрт акта треба да буде израђен 

тако да су у њему формулисана, у 
виду правних одредаба, рјешења 
која се предлажу. 

(2) Нацрт акта треба да садржи обра-
зложење у коме се наводе правни 
основ за доношење акта, разлози 
због којих треба донијети акт, обја-
шњење правних рјешења садржа-
них у нацрту, финансијска и друга 
средства потребна за спровођење 
акта и начин њиховог обезбјеђења. 

(3) Поједине одредбе могу се дати у 
једној или више алтернатива. 

(4) Кад се нацртом акта врше измјене 
или допуне, уз нацрт се прилаже и 
важећи текст одредаба које се мије-
њају, односно допуњују. 

 
Члан 95. 

 
(1) Нацрт акта се доставља предсједа-

вајућем и секретару Општинског 
вијећа. 

(2) Предсједавајући, ради разматрања, 
упућује нацрт акта Општинском ви-
јећу, Колегију Општинског вијећа 
и радним тијелима Општинског 
вијећа. 

(3) Нацрт акта, предсједавајући доста-
вља и општинском начелнику ради 
давања мишљења, у случајевима  
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када нацрт није поднио начелник. 

 
Члан 96. 

 
(1) Комисија за Статут и прописе и 

мандатско-имунитетска питања и 
друга надлежна тијела Општинск-
ог вијећа дужна су размотрити на-
црт и о томе доставити извјештај 
Општинском вијећу, са мишљењи-
ма, примједбама и приједлозима, 
на захтјев 1/3 (једне трећине) опш-
тинских вијећника или општинск-
ог начелника. 

(2) Нацрт акта се претреса на сједници 
Општинског вијећа. 

 
Члан 97. 

 
(1) Ако Општинско вијеће оцијени да 

није потребно да се нацрт акта ут-
врди, закључком одбија нацрт и тај 
закључак доставља подносиоцу на-
црта или подносиоцу иницијативе. 

(2) Закључак из претходног става мора 
садржавати разлоге који су навели 
Општинско вијеће да донесе овакву 
оцјену и одбије нацрт акта. 

 
Члан 98. 

 
(1) Ако Општинско вијеће оцијени да 

је потребно наставити поступак до-
ношења акта, по завршеном прет-
ресу, закључком ће утврдити нацрт 
акта, уз ставове и примједбе на ут-
врђени нацрт који су саставни дио 
закључка, доставити подносиоцу 
нацрта како би исте могао узети у 
обзир приликом израде приједлога 
акта. 

 
4. Јавна расправа о нацрту прописа 
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Члан 99. 
 

(1) У циљу очитовања и давања миш-
љења и сугестија свих заинтереси-
раних субјеката и јавности у цјели-
ни, о нацрту акта који Општинско 
вијеће утврди проводи се јавна рас-
права. 

 
Члан 100. 

 
(1) Закључак о јавној расправи садржи 

одредбе о субјектима који ће орга-
низовати и провести расправу, уче-
сницима расправе, обиму распра-
ве, као и начину финансирања и 
року провођења. 

(2) Рок за провођење јавне расправе је 
најмање 10 (десет) дана. Изузетно, 
Општинско вијеће може одредити 
краћи рок јавне расправе. Рок за 
провођење јавне расправе тече од 
дана утврђивања нацрта акта на 
сједници Општинског вијећа. 

(3) Током јавне расправе, надлежно ра-
дно тијело Општинског вијећа уче-
ствује у јавном претресу које орга-
низује предлагач. 

(4) О резултатима јавне расправе Оп-
штинском вијећу се подноси извје-
штај који садржи примједбе, прије-
длоге и мишљења. 

 
Члан 101. 

 
(1) Предлагач акта дужан је да прили-

ком израде приједлога акта, узме у 
обзир примједбе, приједлоге и ми-
шљења садржана у извјештају о јав-
ној расправи, као и да образложи 
разлоге због којих није поједине 
примједбе, приједлоге или мишље-
ња уврстио у приједлог акта. 
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5. Хитност доношење аката 
 

Члан 102. 
 

(1) Ако је доношење појединог акта 
хитно и ако би недоношење таквог 
акта у одређеном року могло има-
ти штетне посљедице, приједлог 
акта се може поднијети општинск-
ом вијећу без претходне расправе 
на надлежном радном тијелу и пр-
етходног мишљења општинског на-
челника. 

(2) Доношење акта по хитном посту-
пку могу предложити овлаштени 
предлагачи. 

(3) Приједлог акта подноси се у обли-
ку у којем се доноси, а образложе-
ње приједлога посебно садржи раз-
логе за хитност поступка и посље-
дице које би могле наступити ако 
се акт не донесе по хитном поступку. 

(4) Општинско вијеће прво расправља 
и гласа о оправданости разлога за 
хитни поступак, а потом расправ-
ља и одлучује о самом акту. 

 
Члан 103. 

 
(1) Приликом утврђивања дневног ре-

да, Општинско вијеће, претходно, 
одлучује о приједлогу да се предло-
жени акт донесе по хитном посту-
пку. 

(2) Ако Општинско вијеће не усвоји 
приједлог да се предложени акт до-
несе по хитном поступку, поступа 
се по одредбама овог Пословника 
за приједлог акта у редовној проце-
дури. 

(3) На приједлог акта по хитом посту-
пку може се поднијети амандман 
до закључења претреса. 
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6. Амандмани 
 

Члан 104. 
 

(1) Приједлог за измјену и допуну при-
једлога акта подноси се писмено у 
облику амандмана. 

(2) Амандман могу поднијети: сваки 
вијећник, клубови вијећника, рад-
но тијело Општинског вијећа и оп-
штински начелник. 

(3) Амандман на приједлог акта под-
носи се најкасније 2 (два) дана при-
је рока утврђеног за одржавање сје-
днице Општинског вијећа, а доста-
вља се предсједавајућем Општинск-
ог вијећа. 

(4) Амандман мора бити поднесен у 
писаној форми и мора бити обра-
зложен. 

(5) У случају приједлога општег акта 
по хитном поступку, амандман се 
подноси на самој сједници. 

(6) Предсједавајући доставља амандма-
не предлагачу акта као и општин-
ском начелнику, најкасније до по-
четка сједнице. 

(7) Предлагач може подносити аман-
дман на свој приједлог све до зак-
ључења претреса о приједлогу. 

 
Члан 105. 

 
(1) О амандманима на приједлог акта 

подносилац приједлога има право 
да се изјасни до закључења претре-
са о приједлогу акта. 

 
Члан 106. 

 
(1) О сваком амандману се гласа у то-

ку претреса текста приједлога акта, 
и то одвојено. 

(2) Када предлагач акта прихвати ам- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
андман, исти постаје саставни дио 
приједлога акта, без изјашњавања о 
прихваћеном амандману. 

(3) Усвојени амандман постаје саста-
вни дио приједлога акта. 

(4) На прописе и друге општа акте ко-
је доноси Општинско вијеће, у скла-
ду са овим Пословником, подносе 
се амандмани на исти начин и по 
истом поступку као што се подносе 
на приједлоге аката. 

 
Члан 107. 

 
(1) О амандману се гласа према редо-

слиједу чланова приједлога акта на 
који се односи амандман. 

(2) Ако је на један члан приједлога ак-
та поднесено више амандмана, пр-
во се гласа по реду подношења ам-
андмана. 

(3) Ако је поднесен амандман на аман-
дман, прво се гласа о амандману 
који је поднесен на амандман. 

 
Члан 108. 

 
(1) Поводом амандмана на приједлог 

акта поднесеног у току расправе, 
Општинско вијеће може одлучити 
да се претрес прекине док општин-
ски начелник, подносилац пријед-
лога акта или одговарајуће радно 
тијело не размотре амандмане. 

(2) Општинско вијеће ће одгодити пре-
трес о приједлогу акта на који је 
поднесен амандман у току претре-
са ако би усвајање амандмана зах-
тијевало ангажовање финансијских 
средстава, односно ако подносилац 
приједлога акта, општински наче-
лник или надлежно радно тијело 
Општинског вијећа затражи да се 
одлучивање о амандману одгоди,  
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како би амандман размотрили и о 
њему се изјаснили. 

 
7. Потписивање и објављивање 

аката 
 

Члан 109. 
 

(1) Акте које доноси Општинско вије-
ће потписује предсједавајући Опш-
тинског вијећа, односно његов зам-
јеник, када га за то овласти предсје-
давајући Општинског вијећа или 
вијећник којег овласти већина од 
укупног броја изабраних вијећника 
у Општинском вијећу. 

(2) Акте које доноси радно тијело Оп-
штинског вијећа потписује предсје-
дник тог радог тијела, односно пре-
дсједавајући сједнице радног тијела. 

 
Члан 110. 

 
(1) Оригинал акта се потписује у тек-

сту какав је усвојен и чува се у 
складу са одредбама прописа о ка-
нцеларијском пословању и другим 
прописима којим се регулише чу-
вање службених докумената. 

 
Члан 111. 

 
(1) Одлуке и други општи акти Опш-

тинског вијећа објављују се у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подри-
њског кантона Горажде”. 

 
8. Поступак за давање аутентич-

ног тумачења. 
 

Члан 112. 
 

(1) Аутентично тумачење је општи акт 
којим се утврђује истинитост, вје- 
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родостојност, изворност и прави-
лан смисао недовољно јасне одред-
бе општег акта. 

(2) Општинско вијеће даје аутентична 
тумачења одлука и других аката 
које је донијело. 

(3) Аутентично тумачење се примје-
њује и важи од дана примјене од-
редбе општег акта за коју се даје ау-
тентично тумачење. 

 
Члан 113. 

 
(1) Сваки вијећник, радно тијело и оп-

штински начелник имају право 
Општинском вијећу предложити 
давање аутентичног тумачења оп-
штег акта. 

(2) Приједлог за давање аутентичног 
тумачења аката могу поднијети и 
грађани (најмање 20), правно лице 
и овлаштени предлагачи у складу 
са овим Пословником. 

 
Члан 114. 

 
(1) Образложен приједлог аутентичн-

ог тумачења подноси се предсједа-
вајућем Општинског вијећа, а мора 
садржавати назив одлуке, као и на-
зив одлуке за коју се тражи тумаче-
ње за образложење. 

(2) Предсједавајући упућује приједлог 
за давање аутентичног тумачења 
Комисији за статут и прописе и ма-
ндатско-имунитетска питања. 

(3) Комисија за Статут и прописе и 
мандатско-имунитетска питања, 
пошто прибави потребну докумен-
тацију и мишљење општинског на-
челника, општинских служби за 
управу и других органа надлежних 
за старање о спровођењу или извр-
шавање одлуке за коју се тражи ау- 
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тентично тумачење, те других над-
лежних тијела Општинског вијећа, 
оцјењује да ли је приједлог за ауте-
нтично тумачење основан и о томе 
обавјештава Општинско вијеће. 

(4) Ако утврди да је приједлог за дава-
ње аутентичног тумачења основан, 
Комисија за статут и прописе и 
мандатско-имунитетска питања ће 
утврдити текст тумачења и доста-
вити га Општинском вијећу на из-
јашњавање. 

 
Члан 115. 

 
(1) Општинско вијеће доноси одлуку о 

аутентичном тумачењу акта. 
(2) Аутентично тумачење се доставља 

тражиоцу и објављује на огласној 
табли. 

 
9. Пречишћен текст 

 
Члан 116. 

 
(1) Пречишћен текст општег акта са-

држи само интегрални текст акта 
чији се пречишћен текст утврђује. 

(2) У пречишћеном тексту акта не мо-
гу се утврђивати нове норме мате-
ријалног садржаја. 

 
Члан 117. 

 
(1) Пречишћени текст акта се примје-

њује од дана када је објављен у 
„Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”, а 
важност његових одредаба утврђе-
на је у актима који су обухваћени 
пречишћеним текстом. 

(2) Када се након објављивања пречи-
шћеног текста акта предложи ње-
гова измјена или допуна, ове измје- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
не или допуне предлажу се на од-
носне одредбе у пречишћеном тек-
сту. 

 
Члан 118. 

 
(1) Пречишћени текст општег акта ут-

врђује Комисија за статут и пропи-
се на основу закључка Општинског 
вијећа. 

 
10. Записник 

 
Члан 119. 

 
(1) О раду на сједници Општинског 

вијећа води се записник. 
(2) У записник се уноси тачан број 

присутних вијећника по именима. 
(3) Записник садржи основне податке 

о раду на сједници, а нарочито о 
изнесеним приједлозима донесе-
ним закључцима и садржај вијећ-
ничких питања. 

(4) У записник се уноси резултат гла-
сања о појединим питањима. 

(5) О састављању записника и чувању 
његовог оригинала брине се секре-
тар Општинског вијећа. 

 
Члан 120. 

 
(1) Записник се сачињава по завршет-

ку сједнице и упућује свим вијећ-
ницима, и то најкасније са позивом 
за наредну сједницу. 

(2) Сваки вијећник, као и сваки уче-
сник сједнице, има право да стави 
примједбе на записник. 

(3) О основаности примједбе на запис-
ник одлучује се на сједници без ра-
справе, а усвојене примједбе ће се 
унијети у записник. 

(4) Општинско вијеће усваја записник  
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са усвојеним евентуалним примјед-
бама. 

(5) Записник потписују предсједавају-
ћи и секретар Општинског вијећа. 

 
V    ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 121. 
 

(1) Рад Општинског Вијећа и његових 
радних тијела је јаван. 

(2) Грађанима се, зависно од простор-
них могућности, омогућује слобо-
дан приступ сједницама Општин-
ског вијећа и радних тијела, с тим 
да могу присуствовати сједницама 
у дијелу сале предвиђеном за слу-
шаоце, о чему се брине Стручна 
служба Општинског вијећа. 

(3) Представници средстава информи-
сања имају право присуствовати сј-
едницама Општинског вијећа и ра-
дних тијела и обавјештавати јавно-
ст о њиховом раду. 

 
Члан 122. 

 
(1) Ради потпунијег и тачног обавје-

штавања јавности о резултатима 
рада, на сједницама се могу издава-
ти службена саопштења за средства 
информисања, као и организовати 
конференције за штампу. 

(2) Службена саопштења из претход-
ног става дају се нарочито послије 
сједница одржаних без присуства 
јавности, као и у другим случајеви-
ма када се то на сједницама одлу-
чи. 

(3) Ако текст службеног саопштења 
није утврђен на сједници, текст ут-
врђује предсједавајући сједнице уз 
помоћ замјеника и секретара Опш-
тинског вијећа. 
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(4) Конференцију за штампу ће сазва-

ти предсједавајући Општинског ви-
јећа када процијени да је то потре-
бно, а сазваће је и на захтјев клуба 
вијећника или Колегија који жели 
да се обрати медијима. 

 
Члан 123. 

 
(1) Приступ информацијама из надле-

жности Општинског вијећа оства-
рује се у складу са Законом о слобо-
ди приступа информацијама. 

 
Члан 124. 

 
(1) Јавност се може искључити само у 

случају предвиђеним општим ак-
том у складу са Уставом и Законом. 

(2) Остваривање начела јавности не 
може бити у супротности са инте-
ресима безбједности и одбране. 

 
V   РАД ВИЈЕЋА ЗА ВРИЈЕМЕ  

РАТНОГ СТАЊА ИЛИ У 
СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ  
РАТНЕ ОПАСНОСТИ 

 
Члан 125. 

 
(1) Општинско вијеће за вријеме рат-

ног стања или у случају непосред-
не ратне опасности примјењује овај 
Пословник и наставља рад по овом 
Пословнику и у складу са Уставом, 
Законом, Статутом и другим про-
писима и актима. 

 
VI   ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА  

ГРАДСКИМ/ОПШТИНСКИМ 
ВИЈЕЋИМА ДРУГИХ ГРАДОВА 
И ОПШТИНА И СКУПШТИ-
НОМ БОСАНСКО-ПОДРИЊСК-
ОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
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Члан 126. 
 

(1) Сарадња Општинског вијећа са Ску-
пштином Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и градским/општи-
нским вијећима других градова и 
општина заснива се на правима и 
дужностима утврђеним Уставом, За-
коном, Статутом и Пословником. 

(2) Општинско вијеће остварује сара-
дњу првенствено са локалним заје-
дницама у саставу Босанско-подри-
њског кантона Горажде.  

(3) Сарадња се остварује у оним посло-
вима који су од њиховог заједни-
чког интереса. 

 
Члан 127. 

 
(1) Сарадња Општинског вијећа са 

Скупштином Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и градским/ 
општинским вијећима других гра-
дова и општина, заснива се на пра-
вима и дужностима утврђеним Ус-
тавом, Законом, Статутом и Посло-
вником. 

(2) Општинско вијеће остварује сарад-
њу првенствено са локалним зајед-
ницама у саставу Босанско-подри-
њског кантона Горажде.  

(3) Сарадња се остварује у оним пос-
ловима који су од њиховог заједни-
чког интереса. 

 
 VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
             ОДРЕДБЕ 
 

Члан 128. 
 

(1) Даном ступања на снагу овог По-
словника престају да важе одредбе 
Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале („Службене новине  

03. јун/липањ 2022. 
 
 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број: 4/08).  

 
Члан 129. 

 
(1) Овај Пословник ступа на снагу ос-

мог дана од дана објављивања у 
(„Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”). 

 
Број:02-04-97/22          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
23.05.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
      П  р  а  ч  а 
 

476  
 

На основу члана 3. Закона о бу-
џетима у ФБиХ (“Службене новине Ф 
БиХ, број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 
91/15, 102/15, 104/16 и 5/18) и чланова 
3. и 5. став 2. Правилника о утврђива-
њу и начину вођења регистра буџет-
ских корисника у Федерацији БиХ 
(„Службене новине Ф БиХ“,  број:30/14),  
Општинска служба за привреду, буџ-
ет, финансије, борачко - инвалидску и 
социјалну заштиту, општу управу и 
матичну евиденцију, д о н о с и: 
 
 

Р Е Г И С Т А Р 
буџетских корисника Општине Пале 

за 2023. годину 
 

I 
 

Регистар буџетских корисника 
Општине Пале за 2023. годину чине 
сљедећи буџетски корисници: 
 
RBK broj 01 
Naziv Općina Pale  
Adresa komitenta Himze Sablje 33. 
ID broj 4245018920007 
 



03. јун/липањ 2022. 
 
 

II 
 

Подаци из Регистра који се не 
објављују у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
јавни су и доступни у Општинској 
служби за привреду, буџет, финансије, 
борачко – инвалидску и социјалну за-
штиту, општу управу и матичну еви-
денцију. 
 

III 
 

Статус буџетског корисника ко-
ји се утврди након објаве овог Регис-
тра објавит ће се сљедеће године. 
 

IV 
 

Регистар буџтских корисника Оп-
штине Пале за 2023. годину објавиће 
се у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-11-224/22             ПОМОЋНИК 
30.05.2022.године          Н А Ч Е Л И К А 
     П  р  а  ч  а            Хамдо Селимбеговић,с.р. 
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На основу члана 64. став 8. Зако-
на о здравственој заштити („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 46/10 и 
75/13), члана 26. Уредбе са законском 
снагом о установама („Службене но-
вине Републике Босне и Херцеговине“  
број: 6/92, 8/93 и 13/94) и члана 19. 
став 1. тачка 18. Статута Општине Фо-
ча („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 8/08, 
11/08, 16/13 и 7/20), Општинско вије-
ће Општине Фоча, на 12. (дванаестој) 
редовној сједници, одржаној дана 10. 
05.2022. године, д о н и ј е л о  ј е: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разријешењу предсједника  
и чланова Управног одбора  
Јавне установе Дом здравља  

Фоча -Устиколина 
 

I 
 
 Разријешава се, због незакони-
тог рада, предсједник и чланови Упра-
вног одбора Јавне установе Дом здра-
вља Фоча-Устиколина: 
 

1. Сакиб Исановић, вршилац  
дужности предсједника 

2. Алмедина Боровић, члан 
3. Индира Омербашић, члан 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а исто ће да се објави у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-33-520/22          З а м ј е н и к  
10.05.2022.године     предсједавајућег ОВ-а 
У с т и к о л и н а          Неџад Гагула,с.р. 
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На основу члана 64. став 8. Зако-
на о здравственој заштити („Службене 
новине Федерације БиХ“, брoj: 46/10), 
члана 4. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Феде-
рације Босне и Херцеговине („Службе-
не новине Федерације БиХ“, број:12/03 
и 34/03) и члана 19. став 1. тачка 18. 
Статута Општине Фоча („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/08, 11/08, 16/13 и 
7/20), Општинско вијеће Општине Фо-
ча, на 12. (дванаестој) редовној сједни-
ци, одржаној дана 10.05.2022. године,  
д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог  

Управног одбора Јавне установе 
„Дом здравља“ Фоча-Устиколина 

 
I 

 
Именује се привремени Упра-

вни одбор Јавне установе „Дом здрав-
ља“ Фоча-Устиколина до окончања 
конкурсне процедуре избора и имено-
вања предсједника и чланова Управ-
ног одбора ове Јавне установе, а најду-
же на период од 3 мјесеца, у сљедећем 
саставу: 
 

1. Сакиб Исановић, предсједник 
(представник оснивача) 

2. Санела Шапчанин, члан (предста-
вник стручних радника ЈУ Дом зд-
равља) 

3. Елма Делић, члан (представник ка-
нтоналног Министарства здравства) 

 
II 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-33-521/22          З а м ј е н и к  
10.05.2022.године     предсједавајућег ОВ-а                                                          
У с т и к о л и н а         Неџад Гагула,с.р. 
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На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 8/08; 11/08; 16/13 и 07/20), Опш-
тинско вијеће Општине Фоча, на 12. 
редовној сједници, одржаној 10.05.2022. 
године, д о н о с и: 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

Усваја се Програм рада ЈКП 
Ушће за 2022. годину. 
 
Број:02-1-19-524/22          З а м ј е н и к 
10.05.2022.године     предсједавајућег ОВ-а 
У с т и к о л и н а          Неџад Гагула,с.р. 
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На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 8/08; 11/08; 16/13 и 07/20) и чла-
на 129. Пословника Општинског вије-
ћа („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број:02/16), 
Општинско вијеће Општине Фоча, на 
12. (дванаестој) редовној сједници, од-
ржаној дана 10.05.2022.год., д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Разматрање и усвајање Програма 

рада ЈУ Дом здравља Фоча-Устико-
лина за 2022.годину одгађа се за на-
редну сједницу Општинског вије-
ћа, због одсуства представника ис-
пред ЈУ Дом здравља Фоча-Устико-
лина. 

2. Обавезује се ЈУ Дом здравља Фоча-
Устиколина да на наредној сједни-
ци Општинског вијећа обезбиједи 
представника испред ЈУ Дом зд-
равља Фоча-Устиколина. 

 
Број:02-1-33-525/22          З а м ј е н и к 
10.05.2022.године     предсједавајућег ОВ-а 
 У с т и к о л и н а           Неџад Гагула,с.р. 
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На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 8/08; 11/08; 16/13 и 07/20), и чла-
на 129. Пословника Општинског вије- 



03. јун/липањ 2022. 
 
 
ћа („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Goražde“ број:02/16), 
Општинско вијеће Општине Фоча, на 
12. (дванаестој) редовној сједници, од-
ржаној дана 10.05.2022.год., д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Обавезује се Комисија Министар-

ства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде за контро-
лу и надзор реализације Уговора о 
закупу пољопривредног земљишта 
да достави Општинском вијећу 
детаљнији извјештај о реализацији 
Уговора о закупу пољопривредног 
земљишта са „Агроидејом“ д.о.о. 
Сарајево. 

 
2. Обавезује се Комисија да поступи у 

складу са Закључком Општинског 
вијећа број:02-1-24-110/19 од 30.01. 
2019. године. 

 
3. Закључак ступа на снагу даном до-

ношења. 
 
Број:02-1-20-526/22          З а м ј е н и к 
10.05.2022.године     предсједавајућег ОВ-а 
У с т и к о л и н а           Неџад Гагула,с.р. 
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На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“ 
број 8/08; 11/08; 16/13 и 07/20), Опш-
тинско вијеће Општине Фоча, на 12. 
(дванаестој) редовној сједници, одржа-
ној дана 10.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Усваја се Извјештај о извршењу  
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Буџета Општине Фоча за период 01.01. 
2022.-31.03.2022. године. 
 
Број: 02-1-11-522/22         З а м ј е н и к 
10.05.2022.године     предсједавајућег ОВ-а 
У с т и к о л и н а           Неџад Гагула,с.р. 
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На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 8/08; 11/08; 16/13 и 07/20), Опш-
тинско вијеће Општине Фоча, на 12. 
(дванаестој) редовној сједници, одржа-
ној дана 10.05.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Усваја се Извјештај о извршењу 
Буџета Општине Фоча за период 01. 
01.2021.–31.12.2021. године. 
 

Број:02-1-11-523/22           З а м ј е н и к 
10.05.2022.године     предсједавајућег ОВ-а 
У с т и к о л и н а           Неџад Гагула,с.р. 
 

484 
 

На основу члана 5. став 2. Пра-
вилника о утврђивању и начину вође-
ња регистра буџетских корисника у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
ФБиХ“ број: 30/14) и члана 2. Одлуке о 
успостави регистра буџетских кори-
сника Општине Фоча („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број:4/15), помоћник начелни-
ка у Служби за привреду, финансије, 
општу управу, друштвене дјелатности 
и БИЗ, д о н о с и: 
 
 

Р Е Г И С Т А Р 
буџетских корисника  

Општине Фоча за 2023.годину 
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Члан 1. 

 
Регистар буџетских корисника 

Општине Фоча за 2023.годину чине 
сљедећи буџетски корисници: 
 
РБК број 01 
Назив Општина Фоча 
Адреса 
корисника 

Омладинска б.б. 
Фоча 

ИД број 4245026510004 
 

Члан 2. 
 

Подаци из Регистра који се не 
објављују јавни су и доступни у Слу-
жби за привреду, финансије, општу 
управу, друштвене дјелатности и БИЗ. 
 

Члан 3. 
 

Статус буџетског корисника ко-
ји се утврди након објаве овог Реги-
стра објавиће се сљедеће године. 
 

Члан 4. 
 

Регистар буџтских корисника 
Општине Фоча за 2023.годину објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:04-10-11-606/22    П О М О Ћ Н И К 
30.05.2022.године        НАЧЕЛНИКА 
Устиколина        Нихад Хаџиахметовић,с.р. 

 
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ 

 

Након извршеног сравњивања 
са изворним текстом утврђено је да 
се у Одлуци о давању просторија на 
кориштење без накнаде број: 02-1-27-
107/22 од 03.02.2022. године („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број:2/22, од 25.02.2022.  

03. јун/липањ 2022. 
 
 
године) поткрала ниже наведена гре-
шка, па се, на основу члана 146. став 3. 
Пословника о раду Општинског вијећа 
Фоча („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  
2/16 и 7/20), д а ј е: 
 
 

И С П Р А В К А  
ШТАМПАРСКЕ ГРЕШКЕ  

у Одлуци о давању просторија  
на кориштење без накнаде 

 
 

У објављеној Одлуци под бро-
јем 173 на страни 485 члан 2. треба да 
гласи: 
 

„Овлашћује се начелник Општ-
ине Фоча да  потпише уговор о кори-
штењу просторија - пословни простор 
број 2, којим ће поближе регулисати 
права и обавезе.“ 
 

Ова исправка има правно деј-
ство од дана од којег правно дејство 
има Одлука и иста ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-2-27-54/22           в.д. Секретар 
17.05.2022.године     Општинског вијећа 
 Устиколина          Мелиса Џомба-Габела,с.р. 

........................................... 
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