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На основу члана 106, а у складу 
са чланом 193. Пословника Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде,” број: 
10/08), Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде,на сједници од-
ржаној 21. јула 2008.г., донијела ј е: 
 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  ПРЕДСЈЕДНИКА И 
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 

Члан 1. 
 

Бавчић Сулејман се разрјешава 

дужности предсједника и члана Над-
зорног одбора Агенције за приватиза-
цију Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на лични захтјев. 
  

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ном објављивања у “Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”. 
 

Број:01-05-676/08          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   
21. јула 2008.год.             Алија Беговић,с.р.                                                   
    Г о р а ж д е   
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На основу члана 24. Закона о Вл-

ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 5/03), 
а у складу са Програмом утрошка сред-
става Владе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде са економских кодова 
«Грантови непрофитним организација-
ма» и «Трансфери удружењима грађа-
на», Влада Босанско-подрињског   кант-
она Горажде, на својој 70. редовној сјед-
ници, одржаној дана 19.06.2008.године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Синдикату пензионера у БиХ  

 филијала Горажде 

    
 
                  

 

 

 

Година  XI – Брoj 11 
23. јул/српањ 2008. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  III  квартал 2008. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 500,00 КМ Синдикату 
пензионера у БиХ филијала Горажде, 
као помоћ за рад и редовне активнос-
ти Удружења. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбиједити из Буџе-
та Владе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 – 
Трансфери удруженима грађана. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број 1020070000025967 отворен 
код УНИОН банк експозитура Гора-
жде. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу да-

ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде”. 
  

Број:03–14-1441/08        П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2008.године    Салем Халиловић,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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), члана 4. Уредбе о утврђива-
њу платних разреда и коефицијената 
за плаће руководећих и осталих држа-
вних службеника у кантоналним орг-
анима државне службе («Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
Горажде» број: 11/07), члана 4. Уредбе о 
утврђивању платних разреда и коефи-
цијената за плаће намјештеника у кан-
тоналним органима државне службе 
(«Службене новине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде», број:11/07) и чл-
ана 4. Уредбе о накнадама и другим ма-
теријалним правима која немају карак-
тер плате («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
8/05), Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 71. редовној сје-
дници, одржаној дана 02.07.2008.годи-
не, д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату 
 и накнаде за топли оброк 
за мјесец јуни  2008. године 

 
Члан 1. 

 
 Утврђује се основица за плату за-
послених лица у кантоналним органи-
ма управе, кантоналним установама и 
другим правним лицима која се фина-
нсирају из Буџета Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, за мјесец јуни  
2008. године, у износу од 360,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за исх-
рану у току  рада (топли оброк), за мјес-
ец јуни 2008.године, у износу од 8,00 КМ 
по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се  



23.јул/српањ 2008. 
 
 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде».      
            

Број:03–14-1351/08        П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03) и члана 13. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2008.годину («Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде», број:18/07), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 71. редовној сједници, одржаној да-
на 02.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о преусмјеравању средстава  
у Буџету Службе за заједничке 
послове Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобрава се пр-
еусмјеравање средстава у Буџету Слу-
жбе за заједничке послове Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2008. 
годину, како слиједи: 
 

1. Са економског кода 613900 – Уго-
ворене и друге посебне услуге пр-
еусмјерити средства у износу од 
20.000,00 КМ на економски код 613400 
– Набавка материјала и ситног 
иневентара. 

 

Члан 2. 
 

 Обавезује се буџетски корисн-
ик да Министарству за финансије Бо- 
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санско–подрињског кантона Горажде 
достави измјену Буџета, кварталног и 
мјесечног плана. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–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 Босанско 
–подрињског кантона Горажде».  
                   

Број:03–14-1368/08          П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласност 
за плаћање рачуна за услуге мобилне 
телефоније за фебруар 2008.године бр-
ој: 0701479220284 у укупном износу од  
3.435,60 КМ и рачуна број: 7000562707600 
фиксних телефона за мјесец фебруар 
2008. године у износу од 1.860,75 КМ.  
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Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбиједити из Буџе-
та Босанско–подрињског кантона Го-
ражде – из буџета буџетских  корисн-
ика за сваки телефонски број посебно. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде».
                   

Број:03–14-1369/08        П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), у складу са Програмом о утро-
шку средстава «Грантови непрогитн-
им организацијама», Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 71. редовној сједници, одржаној да-
на 02.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Туристичком уреду Туристичке 
заједнице Босанско – подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 6.000,00  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
КМ Туристичком уреду Туристичке за-
једнице Босанско–подрињског кантона 
Горажде за реализацију туристичке ма-
нифестације «Дрина-Прача, нове тури-
стичке дестинације 2008.», а у складу са 
Програмом о утрошку средстава «Гран-
тови непрофитним организацијама» за 
2008. годину. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Мини-
старства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски код 
614300 – Грантови непрофитним орга-
низацијама. 
 

Члан 3. 
 
 Задужује се Туристички уред Ту-
ристичке заједнице Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде да Министарству 
за привреду Босанско–подрињског кан-
тона Горажде достави извјештај о утро-
шку додјељених средстава. 
 

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:03–14-1370/08           П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године       Салем Халиловић,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– 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за закуп канцеларијског простора 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за привреду – Кан-
тонална управа за шумарсто да извр-
ши закуп канцеларијског простора у 
просторијама Привредне банке Сара-
јево - филијала Горажде и то двије ка-
нцеларије по цијени од 10,00 КМ по 
м2 за потребе Кантоналне управе за 
шумарство на период од три мјесеца. 
 

Члан 2. 
 
 Даје се сагласност Министру за 
привреду да закључи Уговор о закупу 
канцеларијског простора из члана 1. 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
                  

Број:03–14-1371/08        П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 71. редовној сје-
дници, одржаној дана 02.07.2008.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

на повећање мјесечног лимита 
трошкова фиксних телефона 

и плаћање рачуна 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласност 
Министарству за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде за мјесеч-
ни лимит трошкова фиксних телефона: 
038/228-640, 038/224-028, 038/228-256 и 
038/227-857 у износу од 100,00 КМ по 
броју, а за бројеве 038/228-177 и 038/221-
772 мјесечни лимит у износу од 150,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Овом Одлуком даје се и сагласн-
ост Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да из-
врши плаћање рачуна број:7001452307633, 
7001450407630, 7000948207636, 700145180 
7632, 7000275407630 и 7001449807639 на 
име услуга фиксне телефоније за мјес-
ец мај 2008.године. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду Бос-
анско–подрињског кантона Горажде и 
Министарство за финансије, а средства 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за привреду Босанско–подрињског ка- 
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нтона Горажде, економски код 613300 
- Издаци за комуналне услуге. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
                  

Број:03–14-1372/08         П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03) и Програма за кориштење сред-
става «Каптиални грантови општина-
ма» из Буџета Министарства за прив-
реду – Дирекција за цесте Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2008. 
годину, број:04-14-1111-2/08 од 11.04. 
2008.године, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 71. ре-
довној сједници, одржаној дана 02.07. 
2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Општини Пале-Прача на име 

подршке пројеката из Програма за 
кориштење средстава «Капитални 
грантови општинама» из Буџета 
Министарства за привреду-
Дирекција за цесте Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 за 2008.годину 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се но- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
вчана средства Општини Пале-Прача у 
износу од 25.000,00 КМ на име подршке 
пројеката санације некатегорисаних 
локалних путева на подручју Општине 
Пале-Прача. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
Министарство за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Министар-
ства за привреду – Дирекција за цесте, 
економски код 615116 - Капитални 
грантови општинама. 
 

Члан 3. 
 
 Корисник новчаних средстава, 
Општина Пале-Прача, је у обавези да 
након реализације програма Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
достави детаљан извјештај о утрошен-
им средствима путем Министарства за 
привреду. 
 

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:03–14-1374/08           П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и Одлуке Владе Босанско–подрињског  



23.јул/српањ 2008. 
 
 
кантона Горажде, број:03-14-695/08 од 
09.04.2008.године о усвајању Програ-
ма утрошка средстава са критеријима 
расподјеле «Субвенције за пољоприв-
реду» утврђених Буџетом Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2008. 
годину, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 71. редовн-
ој сједници, одржаној дана 02.07.2008. 
године, д о н о с и: 
 
 

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

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстиц-
ај у пољопривреди – подршка за про-
изводњу свјежег крављег млијека (за 
мјесеце март и април 2008.године) у 
износу од 3.506,80 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних пр-
оизвођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачног 
износа. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сре-
дства ће се пласирати са позиције «Су-
бвенције за пољопривреду» утврђене  
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Буџетом Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2008.годину, економски код 
614414 – Субвенције за пољопривреду. 
 

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:03–14-1375/08           П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и Одлуке Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде, број: 03-14-695/08 од 
09.04.2008.године, о усвајању Програма 
утрошка средстава са критеријима рас-
подјеле «Субвенције за пољопривреду» 
утврђених Буџетом Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2008.годину, Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

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

подризање воћњака континенталног 
типа (јабука, крушка, шљива, вишња, 

љешњак) и заснивање засада 
јагодичастог воћа 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства за исплату подстицаја у  
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пољопривреди - подизање воћњака 
континенталног типа (јабука, круш-
ка, шљива, вишња, љешњак) и засни-
вање засада јагодичастог воћа, у изно-
су од  7.800,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачног 
износа. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за привреду, са економског 
кода  614414 – Субвенције за пољоп-
ривреду. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
                  

Број:03–14-1376/08         П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 

23.јул/српањ 2008. 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 

УГ Радио клуб «Техничар» Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у износу од 1.000,00 КМ 
УГ Радио клуб «Техничар» Горажде, за 
трошков учешћа на међународном сај-
му технике у Њемачкој, а у складу са 
Програмом о утрошку средстава «Гра-
нтови непрофитним организацијама» 
за 2008. годину. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Мини-
старства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски код   
614300 – Грантови непрофитним орга-
низацијама. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 1011400000232768 код ПБС, 
филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 Задужује се УГ Радио клуб «Тех-
ничар» Горажде да Министарству за 
привреду Босанско–подрињског канто-
на Горажде достави извјештај о утрош-
ку додјељених средстава. 
  

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:03–14-1377/08         П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за попуну упражњеног радног 
мјеста државног службеника 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком  даје се сагласн-
ост Министарству за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде да 
изврши попуну упражњеног радног 
мјеста државног службеника расписи-
вањем конкурса за пријем у радни од-
нос на неодређено вријеме и то на по-
зицију: 
 

 1. Стручни сарадник за ветер-
инарство у Сектору за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство – 1 (један) 
извршилац. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
                   

Број:03–34-1378/08         П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  
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Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и Одлуке Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде, број:03-14-695/08 од 
09.04.2008.године, о усвајању Програма 
утрошка средстава са критеријима рас-
подјеле «Субвенције за пољопривреду» 
утврђених Буџетом Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2008.годину, Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 71. редовној сједници, од-
ржаној  дана 02.07.2008.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
за подстицај у пољопривреди - 
производња у затвореним 
просторијама, «пластеничка 

производња» 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства за исплату подстицаја у 
пољопривреди – производња у затворе-
ним просторима, «пластеничка произв-
одња» у износу од  43.621,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је табе-
ларни приказ фармера који су оства-
рили право на подстицај са висином 
појединачних износа. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије, а средства 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за привреду, са економског кода 614414 – 
Субвенције за пољопривреду. 
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Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
    

Број:03–14-1380/08        П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008. године   Салем Халиловић,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», 5/03) 
и Закона о извршењу Буџета Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде за 
2008.годину («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:18/07), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 71. ред-
овној сједници, одржаној дана 02.07. 
2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава «Трансфери за 
подстицај развоја, подузетништва  
и обрта» утврђених на економском 
коду 614900 Буџета Министарства  
за привреду за 2008.годину 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на Програм утрошка средстава 
«Трансфери за подстицај развоја, под-
узетништва и обрта» утврђених на 
економском коду 614900 Буџета Мин-
истарства за привреду за 2008.годину. 
 

Члан 2. 
 

 Програм из члана 1. ове Одлу-
ке саставни је дио Одлуке. 

23.јул/српањ 2008. 
 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије. 
 

Члан 4. 
 

  Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
                   

Број:03–14-1381/08           П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

----------------------- 
 

609а) 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

2. ОПИС ПРОГРАМА (ОПШТИ И  
    ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ) 
 

3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА  
    ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

4. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА ЗА  
     ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
5. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

6. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
    РАСХОДА И РИЗИКА 
 

7. ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив програма је Програм утр-
ошка средстава “Трансфери за подсти-
цај развоја, подузетништва и обрта” ут-
врђених на економском коду 614900 Бу-
џета Министарства за привреду за 2008. 
годину. 
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 Програм рађен у складу са чл-
аном 41. Закона о извршењу Буџета 
БПК Горажде за 2008.годину. 
 
2. ОПИС ПРОГРАМА 
     (ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ) 
 

Програм предвиђа подршку ин-
вестиционим пројектима у области 
обртништва и услуга који обухватају: 
 

1° Опремање и преуређење пословн-  
    их просторија 

2° Изградњу нових пословних објеката 

3° Оправку инфраструктуре 

4° Набавку опреме и нову производ- 
     њу или услуге 

5° Преструктуирање производње и  
     услуга 

6° Иноваторске и истраживачке дје- 
     латности  

7° Повећање заштите на раду и степе- 
     на безбједности 

8° Повећање квалитета и конкурентс- 
     ке способности 

9° Суфинансирање као начин обезбј- 
    еђења егзистенције по неком друг- 
    ом  основу на пољу обртништва 
 
а) Општи циљ програма је подршка  
     за: 
 

1° Самозапошљавање 

2° Повећање броја регистрованих об- 
     ртника,  малих и средњих предузећа 

3° Повећање упослености, раст и опс- 
     тојност 

4° Очување постојећег бизниса 

5° Сигурност, безбједност и заштита  
    на раду 

6° Укључивање и других партнера на  
    покретању бизниса 

7° Подршка нискоакумулативним и  
     дефицитарним дјелатностима 
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8° Кориштење расположивих умних и  
     физичких ресурса 

9° Увођење нових техника које су у слу- 
     жби заштите околине 
 
б) Посебни циљ програма је: 
 

1° Очување традиције у породичном  
     бизнису 

2° Подршка одрживом повратку 

3° Повећање упослености младих и жена  

4° Развој иновација и заштита интелек- 
     туалног власништва 

5° Промоција и јавно представљање на- 
     учних и практичних достигнућа 

6° Повећање ефикасности и учинка 

7° Побољшање квалитета производа и  
     услуга 

8° Очување традиционалних еснафск- 
     их  заната 

9° Модернизација обртништва и услуга  
     по различитим основама 
 
3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Овај програм ће мобилисати ср-
едства у износу од 150.000 КМ утврђена 
на економском коду 614900 Буџета Ми-
нистарства за привреду за 2008. годину. 
Активности ће проводити упосленици 
Сектора за индустрију и енергетику, 
развој и подузетништво, трговину, уго-
ститељство и туризам Министарства за 
привреду у току радног времена. Рад 
комисија за дефинисање и примјену 
критерија при оцјењивању приспјелих 
понуда ће се такође одвијати у току ра-
дног времена без посебне надокнаде. 

Трошкови за редовне активнос-
ти при обиласку за утврђивање чињен-
ица ће бити и трошкови превоза и горива. 

За информисање и јавно оглаш-
авање путем средстава јавног информ- 
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исања средства ће се трошити са еко-
номског кода 614900 - Уговорене и др-
уге посебне услуге Буџета Министар-
ства за привреду.  
 
4. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Упосленици у Сектору за ин-
дустрију и енергетику, развој и поду-
зетништво, трговину, угоститељство 
и туризам (три извршиоца) ће бити 
ангажовани на провођењу и реализа-
цији програма. За додатне информа-
ције ће бити ангажовани овлаштени 
радници организација које су потен-
цијални корисници ових средстава. 
Као консултанти ће бити ангажовани 
и радници других сектора Министар-
ства за привреду и радници других 
министарстава. 
 
5. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Резултат реализације програма 
ће бити у остваривању општих и пос-
ебних циљева из тачке број 2. програ-
ма.  Програм подразумијева повећање 
промета робе и услуга, ново запошљ-
авање, модернизацију обртништва и 
очување старих и породичних заната 
као и њихово унапређење. 

Као резултат реализације прој-
екта може се очекивати већи број но-
ворегистрованих обртника, малих и 
средњих предузећа, раст, развој и опс-
тојност постојећих и повећање упос-
лености на простору кантона. 
 
5. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
     РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Правилним провођењем прог-
рама, поштовањем методологије при  
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избору и оцјени пријављених пројека-
та, контролом утрошка додијељених 
средстава и правовременим извјештава-
њем непредвиђених ризика и расхода 
неће бити.  
 
7. ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 

Додјела  средстава трансфера за 
подстицај ће се вршити путем јавног 
надметања за одабир корисника средс-
тава, а на основу прикупљених програ-
ма – пројеката субјеката који поднесу 
пријаве.  

Јавним натјечајем за прикупља-
ње понуда и правилником са критериј-
има расподјеле које доноси Министарс-
тво за привреду ће се дефинисати мето-
дологија рада којом се осигурава јавно-
ст рада, критерији за избор учесника у 
провођењу програма, облик потицаја, 
врста пројекта за потицај, вријеме про-
вођења, начин расподјеле, поступак до-
дјеле, начин праћења утрошка додије-
љених средстава, извјештавања и други 
елементи потребни за правилну реали-
зацију програма. 
    

Број:04-14-3375-1/08          М И Н И С Т А Р 
07.07.2008.године   Елфад Машала,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Закона о извршењу Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2008. 
годину («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
18/07), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.год-
ине, д о н о с и: 



23.јул/српањ 2008. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава «Подстицај 
индустријској производњи» 
утврђених на економском коду 
614413 Буџета Министарства  
за привреду за 2008.годину 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Програм утрошка средстава «По-
дстицај индустријској производњи» 
утврђених на економском коду 614413 
Буџета Министарства за привреду 
за 2008.годину. 
 

Члан 2. 
 

 Програм из члана 1. ове Одлу-
ке саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије. 
 

Члан 4. 
  

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
           

Број:03–14-1382/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р.                  
     Г о р а ж д е 

--------------- 
 

610а) 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

2. ОПИС ПРОГРАМА (ОПШТИ  
     И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ) 
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3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

4. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

5. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

6. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
     РАСХОДА И РИЗИКА 
 

7. ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив програма је Програм утр-
ошка средстава “Подстицај индустријс-
кој производњи” утврђених на економ-
ском коду 614413 Буџета  Министарства 
за привреду за 2008. годину. 

Програм рађен у складу са чла-
ном 41. Закона о извршењу Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде за 
2008.годину. 
 
2. ОПИС ПРОГРАМА  
     (ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ) 
 

Овај програм подразумијева по-
дршку у области производње инвес-
тиционим пројектима привредних су-
бјеката који обухватају: 
 

1° Изградњу нових или преуређење по- 
     стојећих производних објеката 

2° Реконструкцију инфраструктуре у  
     кругу привредног субјекта 

3° Набавку нове или преуређење и мод- 
     ернизацију постојеће опреме 

4° Активности на преструктурирању  
     производње увођењем нових техно-  
     логија или нових производа 

5° Активности на научноистраживачк-  
     ом раду у производњи и иноваторск- 
     им дјелатностима у пројектовању, те- 
     хнологији и производњи 
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6° Промоцију научних и практичних  
     достигнућа из области производње  
     или повећање степена безбједности  
     и заштите на раду 

7° Повећање квалитета и конкурентс- 
     ке способности или цертификаци- 
     ју производа по ЕУ-прописима 

8° Нове технологије које не загађују  
     околину или прилагођавање тржи- 
     шту изван БиХ 

9° Производњу као замјену за увозне  
     производе и суфинансирање из др- 
    угих извора и од других партнера. 
 

a) Општи циљ програма је подршка 
привредним субјектима за: 

 

1° Одржавање постојеће производње  
     и проширење капацитета 

2° Стабилност и одрживост  

3° Повећање запослености 

4° Повећање ефикасности и продукт- 
     ивности рада 

5° Увођење стандарда квалитета по  
    ЕУ прописима 

6° Увођење нових производа у циљу  
     замјене увозних производа домаћим 

7° Повећање конкурентности и ефи- 
     касности 

8° Повећање производње, извоза и за- 
     штите околине 

9° Повећање екосоцијалних и тржиш- 
     них учинака 
 

б) Посебни циљ програма је: 
 

1° Раст и опстојност привредних суб- 
     јеката 

2° Увођење нових производа и веће  
    кориштење кадровских и истражи- 
    вачких  ресурса на Кантону 

3° Отклањање уских грла у производњи  

4° Запошљавање младих и жена 

5°Повећање упослености демобилиса- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
     них бораца и лица са посебним пот- 
     ребама 

6° Повећање упослености повратника и  
     подршка одрживом повратку 

7° Извозна орјентација привредних суб- 
     јеката 

8° Омогућавање продаје на тржишту  
     изван БиХ 

9° Равномјеран регионални развој 
 
3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За овај програм ће бити ангажо-
вана средства у износу од 700.000 КМ 
утврђена на економском коду 614413 
Буџета Министарства за привреду за 
2008. годину. На активностима ће бити 
ангажовани радници у току радног вре-
мена без посебних надокнада. Рад ком-
исија за дефинисање и примјену крите-
рија при оцјењивању приспјелих пону-
да ће се, такођер, одвијати у току радн-
ог времена без посебне надокнаде. 

Ангажовање консултаната из др-
угих институција ће се вршити у окви-
рима њихових редовних активности са 
трошковима њихових редовних плаћа 
и накнада. 

У оквиру трошкова за редовне 
активности при обиласку за утврђива-
ње чињеница ће бити и трошкови пре-
воза и горива. 

За информисање и јавно оглаш-
авање путем средстава јавног информ-
исања средства ће се трошити са еконо-
мског кода 613900 - Уговорене и друге 
посебне услуге уколико се то не регул-
ише другим путем. 
 

4. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Радници у Сектору за индуст- 
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рију и енергетику, развој и подузетн-
иштво, трговину, угоститељство и ту-
ризам (три извршиоца) ће бити анга-
жовани на провођењу и реализацији 
програма. Активности ће проводити 
у оквиру радног времена. За допуну 
информација ће бити ангажовани ов-
лаштени радници организација које 
су потенцијални корисници ових сре-
дстава. Као консултанти ће бити анг-
ажовани и радници других сектора 
Министарства за привреду као и рад-
ници других министарстава. 
 
5. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом програма, подр-
шком пројектима привредних субјек-
ата који суфинансирају те пројекте 
резултат ће бити у остваривању опш-
тих и посебних циљева из тачке број 
2. Програма. Циљ пројекта и јесте по-
већање промета услуга, ново запошљ-
авање, модернизација производње и 
њено прилагођавање европским стан-
дардима квалитета. 

Као резултат реализације прој-
екта може се очекивати већи број пр-
ивредних субјеката са цертификациј-
ом производа по ЕУ прописима, већи 
извоз, супституција увоза, раст, стаби-
лност и опстојност привредних субје-
ката, њихово равноправније учешће 
на европском тржишту и већи број 
упослених на простору Кантона. 
 
6. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАСХОДА И РИЗИКА 

 
Организовањем активности на 

провођењу програма избором озбиљ-
них чланова комисије за оцјену пону-
да са надгледањем њиховог рада уз 
искључење пристрасности било ког  
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облика код примјене критерија као и уз  
правилно и намјенско трошење ових 
средстава, правилним усмјеравањем и 
праћењем реализације, праћењем дире-
ктних и накнадних ефеката овог прогр-
ама и свеобухватном анализом извјешт-
аја о утрошку средстава и његовим еве-
нтуалним корекцијама, непредвиђених 
расхода и ризика неће бити. 
  
7. ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 

Расподјела средстава ће се врши-
ти путем јавног огласа за одабир корис-
ника средстава, а на основу прикупље-
них програма – пројеката субјеката који 
поднесу пријаве.  

Јавним позивом за прикупљање 
понуда и правилником са критеријима 
расподјеле које доноси Министарство 
за привреду ће се дефинисати методо-
логија рада којом се осигурава јавност 
рада, критерији за избор учесника у 
провођењу програма, облик потицаја, 
врста пројекта за потицај, вријеме про-
вођења, начин расподјеле, поступак до-
дјеле, начин праћења утрошка и извје-
штавања и други елементи потребни за 
правилну реализацију програма. 
                      

Број:04-14-3376-1/08          М И Н И С Т А  Р  
07.07.2008.године   Елфад Машала,с.р.    
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

УГ «Фармер» Горажде 
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Члан 1. 

 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од  1.000,00 
КМ УГ «Фармер» Горажде, за трошко-
ве у активностима око ревизије посло-
вања мљекаре «Милгор» Горажде, а у 
складу са Програмом о утрошку сред-
става «Грантови непрофитним орган-
изацијама» за 2008.годину. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбиједити из Буџе-
та Министарства за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 6143000 – Грантови неп-
рофитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број:1011400000621156 код ПБС, 
филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 Задужује се УГ «Фармер» Гора-
жде да Министарству за привреду Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
достави извјештај о утрошку додјеље-
них средстава. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
                   

Број:03–14-1383/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл- 
ади Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 5/03) 
и Програма утрошка средстава са екон-
омског кода 614200 за 2008.годину – Ост-
али грантови појединцима (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 7/08), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на својој 
71. редовној сједници, одржаној дана 
02.07.2008.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за суфинансирање Меморијалног 

турнира у малом ногомету 
“Шехрудин Кадрић и саборци” 

 у Вишеграду 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 500,00 КМ за суфинансира-
ње Меморијалног турнира у малом но-
гомету “Шехрудин Кадрић и саборци” 
у Вишеграду. 
 

Члан 2. 
  

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде, 
а средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за социјалну политику, здравс-
тво, расељена лица и избјеглице, еконо-
мски код  614200 – Остали грантови по-
јединцима. 
 

Члан 3. 
  

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се  



23.јул/српањ 2008. 
 
 
објави у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1385/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

613 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и Програма утрошка финансиј-
ских средстава из Буџета Министарс-
тва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице, економс-
ки код 615200 – Капитални грантови 
непрофитним организацијама (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 3/08), Влада 
Босанско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 71. редовној сједници, одржа-
ној дана 02.07.2008.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке Владе 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде број: 03-14-1050/08  
од 26.05.2008. године 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на измјену и допуну Одлуке о из-
мирењу обавеза из Споразума са Разв-
ојним програмом Уједињених нација 
број: 03-14-1050/08 од 26.05.2008.годи-
не, у дијелу члана 2. који се мијења и 
гласи: 
 

 “Средства из члана 1. ове Одл-
уке дозначити на UNDP БиХ број рач-
уна 015-002284, SWIFT код: CHASUS33, 
JP Morgan Chase Bank 1166 Avenue of  
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Americas, 17 спрат, United Nations 
Branch NY, New York, USA, из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Горажде, 
са позиције – економски код 615200 - 
Ка-питални грантови непрофитним ор-
ганизацијама за 2008. годину.” 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–14-1384/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

614 
 

На основу члана 18. њ. Закона о 
основама социјалне заштите, заштите 
цивилних жртава рата и заштите поро-
дице са дјецом (“Службене новине Фед-
ерације БиХ”, број:36/99, 54/04 и 39/06), 
члана 11. Уредбе о поступку медицинс-
ког вјештачења и оснивања Института 
за медицинско вјештачење (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 17/06), 
члана 11. Уговора о обављању послова 
медицинског вјештачења у поступку за 
остваривање права из области социјал-
не заштите, број:08-14-706-4/08 од 10.03. 
2008.године, те члана  24. Закона о Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Гора- 
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жде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:5/03), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Институту за медицинско 
вјештачење Сарајево 

 

Члан 1. 
 

 У складу са чланом 11. Уговора 
о обављању послова медицинског вј-
ештачења у поступку за остваривање 
права из области социјалне заштите 
број:08-14-706-4/08 од 10.03.2008.годи-
не, одобрава се исплата новчаних сре-
дстава Институту за медицинско вје-
штачење Сарајево у износу од 26.020,80 
КМ на име урађених 276 медицинск-
их вјештачења за остваривање права 
из области социјалне заштите са под-
ручја Босанско-подрињског кантона 
Горажде за мјесец МАЈ 2008. године, а 
на основу испостављеног рачуна број: 
135/08 од 30.05.2008.године. 

 

Члан 2. 
 

 Средства у износу од 26.020,80 
КМ исплатити на терет Буџета  Цент-
ра за социјални рад Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2008. годи-
ну, економски код 614200 – Бенефиц-
ије за социјалну заштиту, на рачун 
Института за медицинско вјештачење 
Сарајево број: Т.Р.: 1020500000078568 
код Унион банке Сарајево, Иденти-
фикациони број: 4201141000004. 
 

Члан 3. 
 

 За проведбу ове Одлуке задуж- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
ује се Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1388/08            П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

615 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 5/03) 
и Програма утрошка финансијских ср-
едстава из Буџета Министарства за со-
цијалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице, економски код 614200 
– Помоћ за реконструкцију и  повратак 
и издаци за алтернативни смјештај за 
2008.годину (“Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:3/08), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној сј-
едници, одржаној дана 02.07.2008.годи-
не,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за обезбјеђивање алтернативног 

смјештаја кроз надокнаду за кирију 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средстава 
у износу од 1.600,00 КМ за обезбјеђива-
ње алтернативног смјештаја кроз надо-
кнаду кирије за мјесец ЈУНИ 2008.год- 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
ине за 16 /шеснаест/ корисника (100,00 
КМ мјесечно по кориснику) који по 
Имовинским законима и Закону о ра-
сељеним лицима и избјеглицама има-
ју право на привремени смјештај, а 
према приложеном списку, са правом 
продужетка до трајног рјешавања ста-
туса. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства дозначити из Буџе-
та Министарства за социјалну полит-
ику, здравство, расељена лица и избје-
глице, економски код  614200 – Помоћ 
за реконструкцију и повратак и изд-
аци за алтернативни смјештај за 2008. 
годину. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1389/08         П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

616 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и Програма утрошка финансиј-
ских средстава из Буџета Министарс-
тва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице, економс- 
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ки код 614200 – Помоћ за реконструкц-
ију и повратак и издаци за алтернатив-
ни смјештај за 2008. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 3/08), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на својој 
71. редовној сједници, одржаној дана 
02.07.2008.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Пројекта суфинансирања 
санације путних комуникација  
у мјестима повратка на подручју 

Горњедринске регије 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
на Пројекат суфинансирања санације 
путних комуникација у мјестима повр-
атка на подручју Горњедринске регије, 
који ће се реализовати из средстава Бу-
џета Министарства за социјалну полит-
ику, здравство, расељена лица и избјег-
лице Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, са економског кода – 614200 – 
Помоћ за реконструкцију и повратак 
и издаци за алтернативни смјештај за 
2008. годину. 
 

Члан 2. 
 

 Пројекат из члана 1. Одлуке сас-
тавни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да- 
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ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1391/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

617 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и Програма утрошка финансиј-
ских средстава са критеријима распо-
дјеле средстава са економског кода 
614300 за 2008.годину – Грантови неп-
рофитним организацијама, (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број:3/08), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 71. редовној сједници, одржаној 
дана 02.07.2008. године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 8.625,00 КМ за набавку 
огрјевног дрвета Удружењу грађана 
пензионера БПК Горажде за 50 најуг-
роженијих пензионера. 
   

Члан 2. 
  

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије 
и Министарство за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избје-
глице Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а средства дозначити из Бу- 
џета Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
избјеглице, економски код 614300 – Гра-
нтови непрофитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број:1011400000052930, отворен код 
ПБС Сарајево, филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 Корисник средстава из ове Одл-
уке дужан је Влади Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде доставити извјеш-
тај о намјенском утрошку средстава са 
одговарајућом документацијом. 
  

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:03–14-1392/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

618 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:5/03), 
Влада  Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, од-
ржаној дана 02.07.2008.год., д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

опреме у Министарству за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 

 и избјеглице 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за социјалну поли- 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице Босанско–подрињског канто-
на Горажде за набавку канцеларијск-
ог намјештаја од одобраних испоруч-
илаца, а у складу са усвојеним оквир-
ним споразумима: 
 

1. Канцеларијски стол  
    1200 8158 БУКВА    ком. 1 
2. Канцеларијска касета 
    8419 БУКВА    ком. 1 
3. Фотеља W 03ЕКО     ком. 1 
   

Члан 2. 
  

 Средства за набавку опреме из 
члана 1. обезбијеђена су у Буџету Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
за 2008.годину на економском коду 
821300 – Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско–подрињског кантона 
Горажде. 
  

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1393/08       П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

619 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
оражде («Службене новине Босанско–  
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подрињског кантона Горажде» број:5/03), 
а у складу са Програмом о утрошку ср-
едстава са економског кода 614300 – Гр-
антови непрофитним организацијама 
и Законом о извршењу Буџета («Служ-
бене новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде» број:18/07), Влада Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, на 
својој 71. редовној сједници, одржаној 
дана 02.07.2008.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за одржавање  редовне Скупштине 
Савеза РВИ БПК «Синови Дрине» 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 590,00 КМ Савезу РВИ БПК 
«Синови Дрине» Горажде за одржава-
ње редовне Скупштине. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за борачка пи-
тања Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614300 – Гранто-
ви непрофитним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жирорачун Саве-
за РВИ «Синови Дрине» Горажде број: 
1990540005249733, отворен код АБС бан-
ке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  



Број 11 – страна 790 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1367/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03) и Програма  утрошка средстава 
са економског кода 614200 – Грантови 
појединцима, а у складу са Законом о 
извршењу Буџета («Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде», број: 18/07), Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
71. редовној сједници, одржаној дана 
02.07.2008.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новачних средстава  
на име накнаде трошкова за 

прикључење стамбених објеката  
на електроенергетски систем 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства  у износу од 1.123,20 
КМ (словима: једна хиљада једна ст-
отина двадесет три и 20/100 КМ) на 
име накнаде трошкова за прикључе-
ње стамбених објеката на електроен-
ергетски систем припадника борачк-
их популација са простора Босанско–
подрињског кантона Горажде. 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питња Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614200 – 
Грантови појединцима. 

23.јул/српањ 2008. 
 

 
Члан 2. 

 

 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на жирорачун Јавног предуз-
ећа Електропривреда Босне и Херцего-
вине д.д. Сарајево, филијала  «Електро-
дистрибуција», Сарајево ПЈ Горажде, 
број: 1610300001260026 отворен код Ра-
ифаизен банке д.д. филијала Горажде.  

 
Члан 3. 

 

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

Број:03–14-1366/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде» број: 5/03), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу члана Одбора за 
обиљежавање значајних догађаја  

и датума из одбрамбено-
ослободилачког рата 1992-1995.година 
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде 



23.јул/српањ 2008. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком на лични захтј-
ев разрјешава се Брдар Касим из Одб-
ора за обиљежавање значајних догађ-
аја и датума 1992-1995.година у Босан-
ско-подрињском кантону Горажде, им-
енован Одлуком Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде број: 03-05-
684/07 од 09.04.2007.године.      
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског  кантона Горажде». 
 

Број:03–05-1365/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), а у складу са чланом 2. Одлуке 
о усвајању календара обиљежавања 
значајних догађаја и датума из одбра-
мбено-ослободилачког рата 1992-1995. 
године у Босанско-подрињском кант-
ону Горажде број: 01-02-33/2002 од 31. 
01.2002.године, Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, на својој 71. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
07.2008. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Одбора за обиљежавање 

значајних догађаја  и датума  
из одбрамбено-слободилачког рата  

1992-1995.година  
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде 
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Члан 1. 

 

Овом Одлуком именује се Одбор 
за обиљежавање значајних догађаја и 
датума из одбрамбено-ослободилачког 
рата 1992-1995.година у Босанско-подр-
ињском кантону Горажде у сљедећем 
саставу: 
 

1. Думањић Вахид- предсједник 
2. Ћуровац Анка-члан 
3. Османспахић Адмир- члан 
4. Духовић Амир- члан 
5. Дјана Рагиб- члан 

 
Члан 2. 

 

Одбор у горе наведеном саставу 
се задужује да проводи активности на 
изради Плана и програма обиљежава-
ња значајних догађаја и датума усвојен-
их Одлуком Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде, које ће дос-
тавити Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, те исте по одобрењу  
Владе реализовати. 
 

Члан 3. 
 

За ангажовање у Одбору изврш-
иће се накнада из Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде у паушалн-
ом износу од 100 КМ (стотину КМ) за 
мјесеце у којима је предвиђено обиљеж-
авање значајних датума и догађаја  (мај, 
јуни и септембар) за сваког члана Од-
бора појединачно. 
 

Члан 4. 
 

О свом раду и планираним акти-
вностима Одбор ће посредством пред-
сједника  Одбора извјештавати Преми-
јера Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и истом су директно одговорни. 
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Члан 5. 
 

Овом Одлуком ставља се ван 
снаге Одлука број: 03-05-684/07 од 09. 
04.2007. године.  
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона а накнадно ће да се 
објави у  „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–05-1402/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
са економског кода 614200 за 2008. го-
дину - Грантови појединцима и Зако-
на о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2008. го-
дину («Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде» број: 
18/07), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за суфинансирање Меморијалног 

турнира у малом ногомету 
«Шехрудин Кадрић и саборци» 

 у Вишеграду 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 700,00 КМ за суфинан- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
сирање Меморијалног турнира у мал-
ом ногомету «Шехрудин Кадрић и саб-
орци» у Вишеграду. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за борачка питања економски 
код 614200 - Грантови појединцима. 
 

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:03–14-1403/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде» број: 5/03) 
и Програма о утрошку средстава са ек-
ономског кода 614200 - Грантови поје-
динцима и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде», број:18/07), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број:627/08  
РРЦ «Фојница» 



23.јул/српањ 2008. 
 

 
Члан 1. 

 

Даје се сагласност Министру за 
борачка питања да изврши плаћање 
рачуна број:627/08 од 04.06.2008.годи-
не у износу од 5.880,00 КМ испостављ-
еног од  стране РРЦ «Фојница» Фојница. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбиједити из Буџе-
та Министарства за борачка питања 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, економски код 614200 – Гранто-
ви појединцима. 
   

Члан 3. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1404/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), а у складу са Програмом о ут-
рошку средстава са економског кода 
614300 - Грантови непрофитним орга-
низацијама и Закона о извршењу Бу-
џета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
18/07), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 71. редовн- 
ој сједници, одржаној дана 02.07.2008.  
године, д о н о с и:    
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава за 
одржавање 8. редовне Скупштине 
Организацији породица шехида и 
погинулих бораца БПК Горажде 

 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ Организацији 
породица шехида и погинулих бораца 
Босанско-подрињског кантона Горажде 
за одржавање 8. редовне Скупштине. 
 

Члан 2. 
 

 Одобрена средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Гран-
тови непрофитним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жиро-рачун Орг-
анизације породица шехида и палих 
бораца БПК Горажде број: 199054000524 
9539, отворен код АБС банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1405/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

626 
  

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Програма о утрошку средста-
ва са економског кода 614200-Гранто-
ви појединцима, а у складу са Закон-
ом о извршењу Буџета Босанско–под-
рињског кантона Горажде («Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде»,  број: 18/07), Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 71. редовној сједници, одржа-
ној дана 02.07.2008.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
 на име накнаде трошкова за 

легализацију бесправно изграђених 
стамбених објеката припадника 

борачких популација 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у укупном износу од 
90.648,56 КМ (словима: деведесет хи-
љада шест стотина четрдесет осам и 
56/100 КМ) на име накнаде трошкова 
за легализацију бесправно изграђен-
их стамбених објеката припадника 
борачких популација на простору Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, економски код  614200 
– Грантови појединцима. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлу-
ке у износу од 88.100,84 КМ уплатити 
на жиро-рачун Општине Горажде бр-
ој:1011400000043812, отворен код ПБС 
филијала Горажде. 

23.јул/српањ 2008. 
 

 
 Преостали дио средстава, укуп-
но 2.547,72 КМ, уплатити на жирорачун 
Општине Пале-Прача, број: 1020070000 
001426 отворен код УНИОН банке, фи-
лијала Горажде. 
  

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1406/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 25. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној  дана 02.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника 

Школског одбора ЈУ Основна школа 
«Устиколина»-Устиколина 

 
I 

 

 Разрјешава се дужности предсје-
дник Школског одбора ЈУ Основна шк-
ола «Устиколина» Устиколина: 
 

1. Салим Детлић – предсједник 



23.јул/српањ 2008. 
 
 

II 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–05-1410/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона  Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста у Министарству за 
образовање, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Правилн-
ик о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних мјеста у Минис-
тарству за образовање, науку, култу-
ру и спорт Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

II 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
об-јављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Боса- 

Број 11 – страна 795 
 

 
нско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–34-1411/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

629 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 5/03), 
а у складу са Програмом о утрошку 
средстава са економског  кода 614 100 - 
Трансфер за културу, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на својој 
71. редовној сједници, одржаној дана 
02.07.2008. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Бошњачкој заједници културе 

„Препород“ Горажде 
 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ, Бошњачкој за-
једници културе „Препород“ Горажде  
на име суфинансирања пројекта под 
називом “Одгојно-образовна едукација 
омладине“. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 – 
Трансфер  за културу.  
 Новчана средства дозначити на 
трансакцијски рачун број:10114000061 
6112, ПБС ДД Сарајево филијала Го-
ражде, ИД број: 4200505780209. 
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III 
 

Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, нау-
ку, културу и спорт у року од 10 (дес-
ет) дана од дана реализације средста-
ва извијести и документује наведени 
утрошак. 
 

IV 
 

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

Број:03–14-1412/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

630 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у складу са Програмом о утр-
ошку средстава са економског кода 
614 100 - Трансфер за културу, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 71. редовној сједници, од-
ржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу грађана “Центар за 

културу дијалога” 
 
I 

 

 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 1.000,00 КМ, Удружењу 
грађана “Центар за културу дијалога” 
на име суфинансирања пројекта “Из- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
бор БХ представника за свјетско дебат-
но такмичење” у дијелу који се односи 
на учешће ученика ЈУ МСШ “Енвер 
Поздеровић” - гимназија. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 - 
Трансфер  за културу.  
 Новчана средства дозначити на 
жиро-рачун Удружења грађана “Цен-
тар за културу дијалога”, број: 1610000 
047260060 отворен код Раифаизен бан-
ке д.д. Босна и Херцеговина. 
 

III 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт у року од 10 (десет) дана 
од дана реализације средстава  извијес-
ти и документује наведени утрошак. 
 

IV 
 

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

Број:03–14-1413/08          П Р Е М И Ј Е Р  
 02.07.2008.године      Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
- 

631 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде (“Службене новине Босанско–под-
рињског  кантона Горажде”, број: 5/03),  
Влада Босанско–подрињског кантона Го- 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за упућивање Комесара полиције 
Управе полиције Министарства  
за  унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде 
на едукацију у иностранство - 

студијско путовање 
 
I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост за упућивање Комесара полиције 
Управе полиције Министарства за ун-
утрашње послове Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде на едукацију у 
иностранство - студијско путовање. 
 Студијско путовање се одржа-
ва у Швајцарској у организацији Шв-
ајцарске агенције за развој и сарадњу, 
у периоду од 14. до 20. септембра 2008. 
године. 
 

II 
 
 На предметно студијско путов-
ање, у оквиру пројекта „Рад полиције 
у заједници“ у Босни и Херцеговини, 
испред Министарства за унутрашње 
послове Босанско–подрињског канто-
на Горажде, упућује се Комесар по-
лиције Едиб Бичо. 
 

III 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за унутраш-
ње послове Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде и Министарство за фи-
нансије, свако из своје надлежности. 
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IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–34-1415/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

632 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде (“Службене новине Босанско–под-
рињског  кантона Горажде”, број: 5/03),  
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и:  
 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за упућивање полицијског 
службеника Министарства за 
унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде 
на едукацију у иностранство - 

студијско путовање 
 

I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
за упућивање једног полицијског служ-
беника Министарства за унутрашње по-
слове Босанско–подрињског кантона Го-
ражде на едукацију у иностранство - ст-
удијско путовање. 
 Студијско путовање се одржава 
у Швајцарској у организацији Швајцар-
ске агенције за развој и сарадњу, у пер-
иоду од 24. до 30. августа 2008. године. 
 

II 
 

 На предметно студијско путов- 
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ање, у оквиру пројекта „Рад полиције 
у заједници“ у Босни и Херцеговини, 
испред Министарства за унутрашње 
послове Босанско–подрињског канто-
на Горажде, упућује се полицијски сл-
ужбеник Нијаз Драковац. 

 

III 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове Босанско–подрињског канто-
на Горажде и Министарство за фи-
нансије, свако из своје надлежности. 
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–34-1416/08        П Р Е М И Ј Е Р 
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

633 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и члана 30. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/07), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој  71.  ред-
овној сједници, одржаној  дана 02.07. 
2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању грантова  општинама  
у саставу Босанско–подрињског 

кантона Горажде 

23.јул/српањ 2008. 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се гр-
антови општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде за мјесец 
МАЈ  2008.године, како слиједи: 
  

1. Општина Горажде....... 90.000,00 КМ,  
из  Буџета  Владе  Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
6141161- Грант Општини Горажде; 

2. Општина Фоча–Устиколина 90.000,00 
КМ, из Буџета Владе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, економски 
код 6141162 – Грант Општини Фоча 
– Устиколина; 

3. Општина Пале–Прача 90.000,00 КМ, 
из Буџета Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
6141163–Грант Општини Пале–Прача. 

 
Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, а 
корисници средстава дужни су прије 
одобравања средстава за наредни мјес-
ец поднијети извјештај о утрошку сред-
става одобрених у члану 1. ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1407/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

634 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор- 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
ажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине,  д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за промјене цијене горива 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост за промјене цијене горива по оба-
вијести «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде и 
измијењеним цијенама на свјетском 
тржишту, а у складу са споразумом 
који је Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде потписала са овом 
фирмом, како слиједи: 
 

- Дизел гориво ЕН 590 поскупило 0,06  
КМ, нова цијена износи 2,55 КМ 

- Моторни бензин МБ-98 поскупио 
0,10 КМ, нова цијена износи 2,30 КМ, 

- Безоловни моторни бензин БМБ-95 
поскупио 0,10 КМ, нова цијена изн-
оси 2,28 КМ, 

- Лож-уље  поскупило 0,06 КМ, нова 
цијена износи 2,25 КМ. 

 

Нове цијене ће се примијењив-
ати од 26.06.2008.године. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде».
                              

Број:03–14-1417/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној дана 02.07.2008.г., д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга  осигурања 

упосленика Босанско – подрињског 
кантона Горажде 

 

Члан 1. 
 

 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга осигурања упосленика 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
бира се привредно друштво «Сарајево 
осигурање» Сарајево. 
 

Члан 2. 
 

 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
  

Број:03–14-1419/08          П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

636 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор- 
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ажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга  осигурања 
моторних возила у власништу 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга осигурања моторних 
возила у власништву Босанско–под-
рињског кантона Горажде бира се пр-
ивредно друштво «Сарајево осигура-
ње» Сарајево. 
 

Члан 2. 
 

 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из чл-
ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор 
под условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
     

Број:03–14-1420/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

637 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона Го- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, 
одржаној  дана 02.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга  осигурања 
имовине у власништу Босанско–
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 

 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга осигурања имовине у 
власништву Босанско–подрињског кан-
тона Горажде бира се привредно друш-
тво «Лидо осигурање» Сарајево. 
 

Члан 2. 
 

 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
     

Број:03–14-1421/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008. године      Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

638 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03),  
 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 71. редовној сједни-
ци, одржаној дана 02.07.2008. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга испоруке 
канцеларијског материјала 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга испоруке канцелари-
јског материјала за потребе буџетских 
корисника Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде бира се привредно др-
уштво «Свјетлост комерц» д.д. Сараје-
во пословница Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из чл-
ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор 
под условима датим у одабраној по-
нуди. 

 
Члан 3. 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
  

Број:03–14-1422/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

639 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде»,  

Број 11 – страна 801 
 

 
број:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга испоруке 
канцеларијског материјала 

(тонера и кетриџа) 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга испоруке канцеларијс-
ког материјала (тонера и кетриџа) за 
потребе буџетских корисника Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде  бира 
се привредно друштво «ОНИПРОМ» 
д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1423/08          П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

640 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под- 



Број 11 – страна 802 
 
 
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 71. редовној сједни-
ци, одржаној  дана 02.07.2008.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање  штампарских услуга 

 
Члан 1. 

 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање штампарских услуга за пот-
ребе буџетских корисника Босанско–
подрињског кантона Горажде бира се 
привредно друштво «СВЈЕТЛОСТ КО-

МЕРЦ» Сарајево. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из чл-
ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор 
под условима датим у одабраној по-
нуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
     

Број:03–14-1424/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

641 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број:  

23.јул/српањ 2008. 
 

 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној сје-
дници, одржаној дана 02.07.2008.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга сукцесивне  

испоруке  горива за моторна возила 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за пр-
ужање услуга сукцесивне испоруке го-
рива за моторна возила за потребе бу-
џетских корисника Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде бира се привред-
но друштво «ШЕХ-ИН» Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
        

Број:03–14-1425/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

642 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка- 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга  испоруке лож-
уља за потребе институција 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга испоруке лож-уља за 
потребе институција Босанско–подр-
ињског кантона Горажде бира се при-
вредно друштво «ШЕХ-ИН» Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из чл-
ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор 
под условима датим у одабраној по-
нуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
    

Број:03–14-1426/08         П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

643 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број:  

Број 11 – страна 803  
 

 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној сј-
едници, одржаној дана 02.07.2008.годи-
не, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга  сукцесивне 
испоруке средстава за одржавање 

возног парка 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за пр-
ужање услуга сукцесивне испоруке сре-
дстава за одржавање возног парка Боса-
нско–подрињског кантона Горажде би-
ра се привредно друштво «ГОРАЖДЕ 
АУТО» д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
   

Број:03–14-1427/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

644 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03),  



Број 11 – страна 804 
 
 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 71. редовној сједни-
ци, одржаној дана 02.07.2008. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга  сукцесивне 
испоруке средстава за одржавање 
хигијене у зградама и артикала за 

чајну кухињу 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга сукцесивне испоруке 
средстава за одржавање хигијене у зг-
радама Босанско–подрињског канто-
на Горажде бира се привредно дру-
штво «ОНИПРОМ» д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из чл-
ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор 
под условима датим у одабраној по-
нуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде». 
    

Број:03–14-1428/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

645 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 71. редовној сједници, од-
ржаној  дана 02.07.2008.год., д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга сукцесивне 
испоруке и сервирисања 

информатичко-техничке опреме 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за пр-
ужање услуга сукцесивне испоруке и се-
рвисирања информатичко-техничке оп-
реме за потребе институција Босанско–
подрињског кантона Горажде бира се 
привредно друштво «ОНИПРОМ» Гор-
ажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
  

Број:03–14-1429/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

646 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  



23.јул/српањ 2008. 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној 
сједници, одржаној дана 02.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за сукцесивно пружање редовног 
одржавања зграда у власништву 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 За најповољнијег понуђача за 
сукцесивно пружање редовног одрж-
авања зграда  у власништву Босанско 
– подрињског кантона Горажде бира 
се привредно друштво «ГОРАЖДЕСТ-

АН» Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из чл-
ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор 
под условима датим у одабраној по-
нуди. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
   

Број:03–14-1430/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

647 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 

Број 11 – страна 805 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Го-ражде, на својој 71. редовној сј-
едници, одржаној дана 02.07.2008.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за пружање услуга  сукцесивног 
одржавања копир-апарата 

 
Члан 1. 

 
 За најповољнијег понуђача за пр-
ужање услуга – сукцесивног одржавања 
копир-апарата у институцијама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде бира 
се фирма «БИРОТЕХНИКА» Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
   

Број:03–14-1401/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

648 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03),  



Број 11 – страна 806 
 
 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 71. редовној сједни-
ци, одржаној дана 02.07.2008. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
за сукцесивно пружање услуга 

редовног одржавања возног парка 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
сукцесивно пружање услуга редовног 
одржавања возног парка у власниш-
тву Босанско–подрињског кантона Го-
ражде бира се привредно друштво 
«Горажде-ауто» д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из чл-
ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор 
под условима датим у одабраној пон-
уди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
  

Број:03–14-1431/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године    Салем Халиловић,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:  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 71. редовној сј-
едници, одржаној дана 02.07.2008.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о промјени радног времена 

за рад органа управе 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком врши се промје-
на радног времена за рад органа управе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, са садашњих  8,00 до 16,00 на радно 
вријеме од 7,00 до 15,00 сати. 
 

Члан 2. 
 
 Промјена радног времена се од-
носи на мјесец јули 2008. године. 
 

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:03–34-1432/08           П Р Е М И Ј Е Р  
02.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде» број: 5/03)   
и члана 9. Правилника о расподјели, 
критеријима и поступцима за додјелу 
стамбених јединица у објекту «ЛАМЕ-
ЛА-Х1» борцима и члановима њихових 
породица Босанско-подрињског канто- 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
на Горажде („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 6/08), Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 73. ре-
довној сједници, одржаној дана 14.07. 
2008. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о именовању Другостепене  

комисије за рјешавање стамбених 
потреба бораца и чланова њихових 
породица Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
  

Члан 1. 
 

Именује се Другостепена  ком-
исија за додјелу станова борцима и 
члановима њихових породица Босан-
ско-подрињског кантона Горажде у 
стамбено-пословном објекту «ЛАМЕ-
ЛА-Х1»  у саставу:  
 

1. Мелхудина Чамо-Шовшић 
2. Џевада Милавица  
3. Сабина Хаџовић 
4. Едина Прљача  
5. Мевлида Пашовић    

 

Члан 2. 
 

Чланови Комисије на својој пр-
вој консултативној сједници бирају пр-
едсједника Другостепене комисије.     

 

Члан 3. 
 

Задатак Комисије именоване 
овим Рјешењем је: 

да у складу са одредбама  Пра-
вилника о расподјели, критеријима и 
поступцима за додјелу стамбених је-
диница у објекту «ЛАМЕЛА-Х1» бор-
цима и члановима њихових породица 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де («Службене новине Босанско-подри- 
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њског кантона Горажде« број: 6/08) и 
позитивним законским прописима, сп-
роведу другостепени поступак, размот-
ре приспјеле жалбе на ранг-листу Прв-
остепене комисије, сачини коначну  ра-
нг-листу за додјелу и продају предмет-
них станова, које доставља са извјешта-
јем Министарству за борачка питања 
на даљу надлежност и одлучивање.   

 

Члан 4. 
 

Накнада за рад Комисије из чла-
на 1. овог Рјешења  накнадно  ће се утв-
рдити  посебним рјешењем.  

 

Члан 5. 
 

Ово Рјешење 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:03–14-1471/08           П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде („Службене новине Босанско- по-
дрињског кантона Горажде“ број: 5/03),  
Програма утрошка средстава «Гранто-
ви појединцима» и Закона о извршењу 
Буџета («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:18/07), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 73. редовној сједници, 
одржаној дана 14.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне  новчане 
помоћи на име трошкова поводом 
смрти Џаферовић Хрустема 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобрава се   
једнократна новчана помоћ  у износу 
од 662,10 КМ   (шест стотина шездесет 
два, 10/100 КМ) Џаферовић Нефи  из 
Горажда  на име трошкова  џеназе 
супруга Џаферовић Хрустема,  члана 
породице шехида.  
   

Члан 2. 
 
  За реализацију Одлуке задуж-
ује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а одобрена средства из члана 1. ове 
Одлуке уплатити на рачун  број: 10-
1901-0020179, отворен код ПБС фили-
јала Горажде, а иста обезбиједити из 
Буџета Министарства за борачка 
питања БПК Горажде, економски код 
614200-  Грантови појединцима. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-1473/08        П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), Програма о утрошку средстава 
са економског кода 614200 – Грантови 
појединцима и Закона о извршењу 
Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
18/07), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 73. редовној сј-
едници, одржаној дана 14.07.2008.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава на 
име финансирања једнократних 
новчаних помоћи припадницима 

борачких популација 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у висини од 4.100,00 КМ 
на име финансирања једнократних но-
вчаних помоћи припадницима борачк-
их популација. 
 Одобрена средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за борачка пи-
тања Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614200 – Гранто-
ви појединцима. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на појединачне жирорачуне 
припадницима борачке популације у 
складу са рјешењима, која је донио Ми-
нистар за борачка питања Босанско–
подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огланој  



23.јул/српањ 2008. 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1474/08        П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03) и Програма о утрошку средста-
ва са економског кода 614300 «Гранто-
ви непрофитним организацијама» и 
Закона о извршењу Буџета („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“, број:18/07), Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 73. редовној сједници, одржа-
ној дана 14.07.2008.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних  

средстава РВИ за учешће екипе   
на  XIII Државном  првенству 

инвалида у шаху 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 300,00 КМ на име суфи-
нансирања дијела трошкова за учеш-
ће екипе  РВИ на  XIII Државном прв-
енству инвалида у шаху, које ће се од-
ржати у Благају 05.07.2008. године. 
 

Члан2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 - 
рантови непрофитним организацијама. 
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Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жиро-рачун Саве-
за за спорт и рекреацију инвалида БПК 
Горажде број:1990490006144609, отворен 
код АБС банке 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 Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1475/08           П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 73. редовној сједници, 
одржаној  дана 14.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке 
о давању сагласности на Програм 
обиљежавања манифестације 

«Гребак-пут живота» 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком мијења се члан 2. 
Одлуке о давању сагласности на Прог-
рам обиљежавања манифестације «Гре-
бак-пут живота» број:03-14-1314/08, коју 
је  Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде донијела  на својој 70. редов- 
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ној сједници, одржаној 19.06.2008. год-
ине  и гласи: 

«За реализацију ове Одлуке за-
дужује се  Одбор за обиљежавање зна-
чајних догађаја и датума из одбрам-
бено-ослободилачког рата 1992-1995. 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а у складу са Финансијским план-
ом који је у прилогу ове Одлуке, а ср-
едства обезбиједити из Буџета Мини-
старства за борачка питања, економ-
ски код 614300 - Грантови непрофит-
ним организацијама». 
 

Члан 2. 
 

  Одлука ступа на снагу даном обја-
вљивања на службеној огласној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у «Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1476/08        П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), Програма о утрошку средстава 
са кода 614300 «Грантови непрофитн-
им организацијама» и Закона о извр-
шењу Буџета («Службене новине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде», 
број:18/07), Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 73. ре-
довној сједници одржаној дана 14.07. 
2008.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 јуни 
2008. године 

23.јул/српањ 2008. 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи 
за рад удружења борачких популација 
за мјесец  јуни  2008. године, и то: 

 

- Савез РВИ БПК  
   “Синови Дрине” Горажде         1.720,00 
- Организација ПШиПБ  
   БПК Горажде                                1.720,00 
- Савез добитника највећих 
   ратних признања БПК  
   Горажде                                             840,00 
- Удружења грађана  
    демобилисаних бораца  
   АРБиХ Горажде                            1.200,00 
- Удружење ”Свјетлост Дрине”    700,00 
- Удрузење Ветерана рата, ЗБ, ПЛ 1.025,00 
 

Одобрана средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за борачка пи-
тања Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614300 – Гранто-
ви непрофитним организацијама. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мје-
сечним ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жиро-рачуне ор-
ганизација: 

 

- СРВИ »СиновиДрине»  
    Горажде:                      1990540005249733 
- Организација ПШ 

и ПБ БПК Горажде:  1990540005249539 
- Савез ДНРП  
    «Златни љиљани»:    1990540005884792 
     који се воде код АБС  
     банке д.д. Сарајево,  
     агенција Горажде 
- Удружење грађана  



23.јул/српањ 2008. 
 
 
     демобилисаних  
     бораца АБИХ:  1610300004930021 
     који се воде код  
    Раифаисен банке Горажде. 
- Удружење «Свјетлост Дрине»   
    број:                           1990540006546332 
    отворен код АБС 
    банке  Горажде 
- Удружење Ветрана рата,  
    ЗБ, ПЛ број:             1610300005410074  
    отворен код Раифаизен  
    банке Горажде 

 
Члан 3. 

 
  Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објавиу «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1477/08        П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), Програма утрошка стедстава 
614300 – Грантови непрофитним орг-
анизацијама и Закона о извршењу Бу-
џета («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број: 18/07), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 73. редовној сједници 
одржаној дана 14.07.2008.г.,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за Пројекат побољшања статуса 

борачких популација за мјесец јуни 
2008. године 
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Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 2.800,00 КМ на име суфина-
нсирања трошкова заједничког Пројек-
та побољшања статуса борачке попула-
ције у 2008.години за мјесец јуни, који је  
аплициран од стране удружења борач-
ких популацја Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједити 

из Буџета Министарства за борачка пи-
тања Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614300 – Гранто-
ви непрофитних организација. 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити носиоцу Пројекта, 
Савезу  РВИ «Синови Дрине» Горажде, 
на жиро-рачун број: 1990540005249733, 
отворен код АБС банке 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 Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1478/08           П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под- 
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рињског кантона Горажде» број: 5/03), 
а у складу са Програмом о утрошку 
средстава са економског кода 614300 - 
Грантови непрофитним организаци-
јама и Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде» број: 18/07), Влада 
Босанско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 73. редовној сједници, одржа-
ној дана 14.07.2008.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне новчане 

помоћи за рад удружења 
«Организатора и покретача отпора» 

БПК Горажде 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 2.500,00 КМ на име јед-
нократне новчане помоћи за рад уд-
ружења «Организатора и покретача 
отпора» БПК Горажде. 
 

Члан 2. 
  

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300-
Грантови непрофитним организац-
ијама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
Удружења бораца «Организатора и 
покретача отпора» Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број: 161030000  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
6240006, отворен код Раифаизен банке 
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 Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1479/08           П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 73. редовној сједници, 
одржаној дана 14.07.2008.г., д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о  давању  Сагласности  за  покретање  
поступка Јавне набавке за одабир  

најповољнијег  понуђача 
 

Члан 1. 
 

  Овом Одлуком даје се сагласност  
Министарству  за  привреду – Кантона-
лна  управа  за  шумарство  да  покрене  
поступак јавне набавке за одабир најпо-
вољнијег понуђача за пружање услуга  
израде шумскопривредне основе за пр-
иватне шуме на подручју Босанско–по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Поступак одабира  најповољниј-
ег понуђача извршити у складу са За- 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
коном о јавним набавкама Босне и  
Херцеговине. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона  Горажде».   
      

Број:03–14-1481/08        П Р Е М И Ј Е Р                                                                    
14.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), и Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде, број: 03-14-
695/08 од 09.04.2008. године, о усваја-
њу Програма утрошка средстава са кр-
итеријима расподјеле «Субвенције за 
пољопривреду» утврђених Буџетом 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде за 2008. годину, Влада Босанско–
подрињског  кантона Горажде, на сво-
јој 73. редовној сједници, одржаној да-
на 14.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди – 
подршка за држање пчелињих 

друштава 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству  за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подсти- 
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цај у пољопривреди – подршка за држ-
ање пчелињих друштава у износу од  
24.550,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је табе-
ларни приказ пољопривредних произ-
вођача који су остварили право на по-
дстицај са висином појединачног износа. 
  

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва ће се пласирати са позиције “Субвен-
ције за пољопривреду“ утврђене Буџе-
том Босанско–подрињског кантона Го-
ражде за 2008. годину, економски  код 
614414 - Субвенције за пољопривреду. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде».   

    

Број:03–14-1528/08           П Р Е М И Ј Е Р                                                                     
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и члана 16. став 1. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2008. годину («Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде», број: 18/07), Влада Босанско– 
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подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 73. редовној сједници, одржаној да-
на 14.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за потписивање Уговора са фирмом 
«МИКАДО» д.о.о. Сарајево 

 
I 

 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за унутрашње пос-
лове Босанско–подрињског кантона Го-
ражде да потпише Уговор о набавци 
и уградњи тракастих завјеса у згради 
Министарства са фирмом «МИКАДО» 
д.о.о. Сарајево. 
 

II 
 

 Укупна вриједност Уговора је 
8.140,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
Финансијска средства потреба за ре-
ализацију ове Одлуке обезбијеђена су 
у Буџету Министарства за унутраш-
ње послове за 2008.годину, на економ-
ском коду 613400 - Набавка материја-
ла и ситног инвентара. 
 

III 
 

 За реализацију ове Одкуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове и Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, свако у оквиру својих надлежн-
ости. 
 

IV 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде».                                   
        

Број:03–14-1486/08          П Р Е М И Ј Е Р                  
14.07.2008.године      Салем  Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и члана 16. став 1. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2008.годину («Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде», број:18/07), Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 73. 
редовној сједници, одржаној дана 14.07. 
2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за потписивање Уговора са фирмом 
«ЕЛЕКТРОЕСТЕТИК» д.о.о. Горажде 

 

I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
Министарству за унутрашње послове 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
да потпише Уговор о набавци и угра-
дњи клима-уређаја у згради Министар-
ства, са фирмом «ЕЛЕКТРОЕСТЕТИК» 
д.о.о. Горажде. 
 

II 
 

 Укупна вриједност Уговора је 
12.495,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
Финансијска средства потребна за реа-
лизацију ове Одлуке обезбијеђена су у 
Буџету Министарства за унутрашње по-
слове за 2008. годину, на економском 
коду 821300 – Набавка опреме. 



23.јул/српањ 2008. 
 
 

III 
 

 За реализацију ове Одкуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове и Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, свако у оквиру својих надлежности. 
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
      

Број:03–14-1487 /08        П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
14.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», на својој 73. редовној 
сједници, одржаној дана 14.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  План 

набавке одјеће и обуће за полицијске 
службенике Министарства за 
унутрашње послове Босанско–
подрињског кантона Горажде  
за буџетску 2008.годину 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на План набавке одјеће и обуће за 
полицијске службенике Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско–по- 
дрињског кантона Горажде за буџет-
ску 2008. годину. 
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Члан 2. 
 

 План набавке из члана 1. ове Од-
луке саставни је дио Одлуке, а средства 
за реализацију обзбједиће се у Буџету 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско–подрињског кантона Горажде, 
са економског кода 613400 – Набавка 
материјала и ситног инвентара. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за унутрашње 
послове и Министарство за финансије 
Босанско–подрињског 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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
      

Број:03–14-1488/08           П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и Одлуке Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде о давању  сагласности 
на План набавке одјеће и обуће за по-
лицијске службенике Министарства за 
унутрашње послове за буџетску 2008. 
годину, број:03-14-1488/08 од 14.07.2008. 
године, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», на својој 73. редовној 
сједници, одржаној дана 14.07.2008.год-
ине, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности за реализацију 

Плана набавке одјеће и обуће  
за полицијске службенике 
Министарства за унутрашње 
послове Босанско–подрињског 

кантона Горажде за буџетску 2008.г. 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за унутрашње пос-
лове Босанско–подрињског кантона Го-
ражде за реализацију Плана набавке 
одјеће и обуће за полицијске службе-
нике за буџетску 2008. годину, на који 
је Влада Кантона дала сагласност свој-
ом Одлуком. 

 

Члан 2. 
 

 Средства потребна за реализа-
цију Одлуке обезбиједити из Буџета 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, економски код  613400 – Набавка 
материјала и ситног инвентара. 
 

Члан 3. 
 

 Набавку реализовати у складу 
са одредбама Закона о јавним набав-
кама Босне и Херцеговине. 

 
Члан 4. 

 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове и Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
објави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
     

Број:03–14-1527/08           П Р Е М И Ј Е Р                                                                    
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
под-рињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те на основу Програма утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт, са 
економског кода 614 200 - Остали гран-
тови појединцима (награде), Влада Бо-
санко-подрињског кантона Горажде, на 
својој 73. редовној сједници, одржаној                
дана 14.07.2008.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању трошкова превоза 
за редовне студенте дислоциране 
наставе Економског и Правног 

факултета Универзитета у Сарајеву  
- одјељење Горажде за студијску 

2008/09.годину 
 

I 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ће суфинансирати тро-
шкове превоза за редовне студенте дис-
лоциране наставе Економског и Правн-
ог факултета Универзитета у Сарајеву – 
Одјељење Горажде за студијску 2008/09. 
годину, на свим регистрованим општи-
нским, међуопштинским и међуентите-
тским линијама дужим од 4 км у износу 
од 50 %.  
 

II 
 

 Превоз за редовне студенте  ди-  
 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
слоциране наставе Економског и Пра-
вног факултета Универзитета у Сара-
јеву дјеце шехида, погинулих и неста-
лих  бораца, РВИ са најмање 70% инв-
алидности, обитељи чија примања по 
члану домаћинства  нису већа од 100 
КМ, неупослених демобилисаних бо-
раца, штићеника Центра за социјални 
рад финанцираће се у износу од 100%.  
 

III 
 

 Средства потребна за реализа-
цију ове Одлуке осигурана су у Буџе-
ту Министарства за образовање, нау-
ку, културу и спорт на екномском ко-
ду 614 200-Остали грантови поједин-
цима (награде). 

 

IV 
 

 Даном ступања на снагу ове Од-
луке  престаје да важи  Одлука  о суф-
инансирању трошкова превоза за ре-
довне студенте  дислоциране наставе 
Економског и Правног факултета Ун-
иверзитета у Сарајеву-одјељење Гора-
жде, за студијску 2007/08. годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ број:1/07,3/07 и 6/07).  
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде».                             
         

Број:03–14-1493/08         П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
14.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

665 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  

Број 11 – страна 817 
 

 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те на основу  члана 12. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 5/04), Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 73. редовној сједници, одржаној да-
на 14.07.2008.године,  д о н о с и:  
 

 

О Д Л У К У 
о финансирању трошкова превоза  
за редовне ученике основних школа 
Босанско-подрињског кантона Горажде 

 

I 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде у школској 2008/09. год-
ини финансираће трошкове превоза за 
редовне ученике основних школа Боса-
нско-подрињског кантона Горажде на 
свим регистрованим општинским лин-
ијама дужим од 4 км. 
 

II 
 

 Даном ступања на снагу ове Од-
луке престаје важити Одлука о фина-
нсирању трошкова превоза за редовне 
ученике основних школа Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 09/07). 
 

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона  Горажде”. 
         

Број:03–14-1494 /08          П Р Е М И Ј Е Р                                                                    
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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666 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 73. редовној 
сједници, одржаној дана 14.07.2008.го-
дине,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању трошкова превоза 
за редовне ученике средњих школа са 
подручја БПК Горажде као и Основне 
музичке школе “Авдо Смаиловић” 

Горажде 
 

I 
 

   Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде у школској 2008/09. го-
дини суфинансираће трошкове прев-
оза за редовне ученике средњих шк-
ола са подручја БПК Горажде као и Ос-
новне музичке школе “Авдо Смаило-
вић” Горажде на свим регистрованим 
општинским, међуопштинским и ме-
ђуентитетским линијама дужим од 4 
км, у износу од 50 %. 
 

II 
 

 Превоз за ученике средњих шк-
ола те Основне музичке школе “Авдо 
Смаиловић” Горажде - дјеце шехида, 
погинулих и несталих бораца, РВИ са 
најмање 70% инвалидности, породица 
чија примања по члану домаћинства  ни-
су већа од 100 КМ, незапослених демоби-
лисаних бораца, штићеника Центра за 
социјални рад финанси-раће се у износу 
од 100%.  
 

III 
 

 Даном ступања на снагу ове  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
Одлуке престаје да важи Одлука о суф-
инансирању трошкова превоза за редо-
вне ученике средњих школа са подру-
чја БПК Горажде као и Основне музич-
ке школе “Авдо Смаиловић” Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде” број:09/07). 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
БПК Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
         

Број:03–14-1495/08           П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

667 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:5/03), 
а у складу са Програмом о утрошку ср-
едстава Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економског  
кода 614 100 - Трансфер за културу, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 73. редовној сједници, од-
ржаној дана 14.07.2008.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Заиму Жуги, свјетском прваку  

у радиоаматеризму 
 
I 

 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 2.000,00 КМ Заиму Жуги, 
свјетском прваку у радиоаматеризму на 
име суфинансирања пројекта под нази- 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
вом “Афирмација радиоаматеризма у 
свијету“. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, а средства дозначити из Буџета Ми-
нистарства за образовање, науку, кул-
туру и спорт, са економског кода 614 
100 - Трансфер  за културу.  
 Средства уплатити на жиро-
рачун број:1610300000000093-09-30-03 
646-2, отворено код  Раифаисен бан-
ке д.д. филијала Горажде, ЈМБГ 0209 
955130002. 
 

III 
 

Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, нау-
ку, културу и спорт у року од 10 (дес-
ет) дана од дана реализације средста-
ва  извијести и документује наведени 
утрошак. 

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу да-

ном објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.      
 

Број:03–14-1524/08         П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

668     
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те на основу Програма утрош-а 
средстава из Буџета Министарства за  
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образовање, науку, културу и спорт, са 
економског кода 614 100 - Трансфер за 
спорт, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на својој 73. редовној сје-
дници, одржаној дана 14.07.2008. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Спортском савезу БПК Горажде  
за мјесец МАЈ 2008. године 

 
I 

 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од  22.000,00 КМ Спортском са-
везу БПК Горажде на име  редовне тра-
нше за мјесец  мај  2008. године. 
  

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт,  економски код 614 100 - Транс-
фер за спорт.  
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун Спортског савеза БПК Го-
ражде број: 1990540006336521, ИД број: 
4245007300007 код АБС банке филија-
ла Горажде.  
 

III 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт у року од 10 (десет) дана 
од дана реализације средстава  извијес-
ти и документује наведени утрошак.  
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у “Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-1518/08        П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

669 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 73. редовној 
сједници, одржаној дана 14.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
ЈУ ОШ «Фадил Фако Ђозо» Прача 
за плаћање рачуна број: 5/08  
КЈКП «Парк» д.о.о. Сарајево 

 

I 
 

 Одобравају се новчана средст-
ва ЈУ ОШ «Фадил Фако Ђозо» Прача 
у износу од 9.968,60 КМ, на име плаћа-
ња рачуна број: 5/08 за набавку и угр-
адњу парковског мобилијара КЈКП 
«Парк» д.о.о. Сарајево, а по основу 
Уговора о набавци и уградњи парков-
ског мобилијара, број:П-623-А од 30. 
05.2008.године и број:304-IV/08 од 30. 
05.2008.године. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, а средства осигурати из Буџета 
ЈУ ОШ «Фадил Фако Ђозо» Прача, ек-
ономски код 821300 – Набавка опреме. 

 23.јул/српањ 2008. 
 
 

Новчана средства уплатити на 
жирорачун број: 1610000008150048 ото-
ворен код Раифаисен банке, ИД број: 
4200258320003. 
 

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1515/08           П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

670 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 73. редовној сједници, од-
ржаној  дана 14.07.2008.год., д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за промјене цијене горива 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
за промјену цијене горива по обавијес-
ти «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде и измије-
њеним цијенама на свјетском тржишту, 
а у складу са споразумом који је Влада 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
потписала са овом фирмом, како слије-
ди: 
 

- Дизел гориво ЕН 590 појефтинило је 
0,05  КМ, нова цијена износи 2,50 КМ 

 

Нова цијена ће се примијењив-
ати од 04.07.2008.године. 



23.јул/српањ 2008. 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
    

Број:03–14-1513/08         П Р Е М И Ј Е Р  
14.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

671 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и члана 30. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/07), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој  73.  ред-
овној сједници, одржаној  дана 14.07.-
2008. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању грантова  општинама 
у саставу Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
грантови општинама у саставу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
мјесец ЈУНИ 2008.године, како слије-
ди: 
  

1. Општина Горажде...... 90.000,00 КМ,  
из  Буџета  Владе  Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економски 
код 6141161 - Грант Општини Гор-
ажде; 
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2. Општина Фоча–Устиколина 90.000,00 
КМ, из Буџета Владе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, економски 
код 6141162 – Грант Општини Фоча 
– Устиколина; 

3. Општина Пале–Прача   90.000,00 КМ, 
из Буџета Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
6141163 –Грант Општини Пале–Прача. 

 
Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, а 
корисници средстава дужни су прије 
одобравања средстава за наредни мје-
сец поднијети извјештај о утрошку сре-
дстава одобрених у члану 1. ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
  

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1512/08          П Р Е М И Ј Е Р 
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског  кантона Горажде», број:5/03) 
и члана 9. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Федера-
ције Босне и Херцеговине («Службене 
новине Федерације Босне и Херцегови-
не» број:34/03), Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 73. ре-
довној сједници, одржаној дана 14.07. 
2008. године, д о н о с и:   
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 
номиновање кандидата за 
упражњену позицију члана 
Управног одбора Федералног  

завода за пензијско и инвалидско 
осигурање са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде 

 

I 
 

Именује се Комисија за номин-
овање кандидата за упражњену пози-
цију члана Управног одбора Федера-
лног завода за пензијско и инвалидс-
ко осигурање са подручја Босанско–по-
дрињског кантона Горажде у саставу: 
 

1. ЕЛМИР ПИЛАВ,  предсједник 
2. АСИМ ПЛАКАЛО,  члан 
3. ЕМИР СИЈЕРЧИЋ,  члан 
4. ФЕРИД МУЈЕЗИНОВИЋ,  члан 
5. НЕРМА ОМАНОВИЋ,  члан 
 

II 
 

 Задатак Комисије из члана 1. 
овог Рјешења је да након проведене 
процедуре и вредновања кандидата 
пријављених на упражњену позицију 
члана Управног одбора, у складу са  
Законом о министарским, владиним 
и другим именовањима Федерације Бо-
сне и Херцеговине, предложи Влади 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де листу најбољих кандидата.  
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–05-1509/08          П Р Е М И Ј Е Р 
14.07.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

23.јул/српањ 2008. 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 73. редовној сједници, 
одржаној дана 14.07.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за попуну 
упражњених радних мјеста  

у Служби за заједничке послове 
кантоналних органа 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност за попуну уп-
ражњених радних мјеста у Служби за 
заједничке послове кантоналних орга-
на Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, и то: 
 

1. Виши референт за послове писарни-
це – 1 извршилац; 

2. Помоћни радник у кафе-кухињи – 1 
извршилац. 

 

Члан 2. 
 

 Средства за плате запослених на 
наведеним радним мјестима обезбијед-
иће се ребалансом Буџета Службе за за-
једничке послове кантоналних органа 
за 2008. годину. 
 

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:03–34-1508/08           П Р Е М И Ј Е Р 
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е 



23.јул/српањ 2008. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 73. редовној 
сједници, одржаној дана 14.07.2008.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

на Правилник о увјетима, начину 
кориштења и чувања службених 
возила Службе за заједничке 
послове кантоналних органа  

БПК Горажде 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност  на Правил-
ник о увјетима, начину кориштења и 
чувања службених возила Службе за 
заједничке послове кантоналних орг-
ана Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–49-1507/08        П Р Е М И Ј Е Р 
14.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде, на својој 73. редовној сј-
едници, одржаној дана 14.07.2008.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о уступању једног подземног 

резервоара запремине 30.000 литара 
од котловнице СТШ »Хасиб Хаџовић» 

Дирекцији робних резерви 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Дирекцији робних резерви Боса-
нско–подрињског кантона Горажде уст-
упа се, односно даје на кориштење, јед-
ан подземни резервоар запремине 30.000 
литара од котловнице СТШ «Хасиб 
Хаџовић». 

Дирекција робних резерви ће ре-
зервоар из става 1. овог члана користи-
ти искључиво у сврхе складиштења 
лож-уља, а за потребе робних резерви 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Задужује се СТШ «Хасиб Хаџов-
ић» Горажде да омогући Дирекцији ро-
бних резерви слободан приступ уступ-
љеном резервоару и да изврше примо-
предају наведеног резервоара. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Дирекција робних резерви Бо-
санско–подрињског кантона Горажде и 
СТШ «Хасиб Хаџовић». 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–49-1561/08        П Р Е М И Ј Е Р 
14.07.2008.године    Салем Халиловић,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: 
5/03) Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 73. редовној сј-
едници, одржаној дана 14.07.2008. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе 

Босанско–подрињског кантона Горажде 
за набавку канцеларијског намјештаја 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за набавку канц-
еларијског намјештаја, и то: 
 

- Канцеларијски сто....................ком 2 
- Наставак за сто...........................ком 2 
- Канцеларијска касета..............ком 1 
- Клуб-сто.......................................ком 1 
- Канцеларијски ормар .............ком 3 
- Канцеларијска полица........... ком 1 
- Дактило столица.....................  ком 2 
- Канцеларијска столица...........ком 3 
- ПЛК вјешалица........................ ком 1 
- Конференцијски стол...........  ком 1 
 

Члан 2. 
 

           Набавка канцеларијског намје-
штаја из члана 1. Одлуке извршиће се  

23.јул/српањ 2008. 
 
 
од испоручиоца намјештаја САБИКС 
ПРО-ДУКТ Д.О.О. у поступку директног 
спо-разума.  
 

Члан 3. 
 

За набавку канцеларијског намј-
ештаја средства у износу од 1.737,00 КМ 
ће се обезбиједити из Буџета Министа-
рства за правосуђе, управу и радне одн-
осе  Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, са економског кода  821 300 – Наб-
авка опреме. 
 

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:03–14-1526/08           П Р Е М И Ј Е Р 
14.07.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву УДРУЖЕЊА МУШКИ РУКОМЕ-
ТНИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“, на основу чла-
на 33. Закона о удружењима и фондац-
ијама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У регистар удружења Министарства 

за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, под регистарским бројем Р-I-2/ 
2004 у прву књигу регистра уписано 
је УДРУЖЕЊЕ МУШКИ РУКОМЕТНИ 

КЛУБ „ГОРАЖДЕ“. 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе,  управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде промјена лица овлаштеног 
за заступање и представљање удру-
жења, тако што Хамиду Бахту, пр-
едсједнику Управног одбора Удр-
ужења, престаје овлаштење за пре-
дстављање и заступање Удружења, 
а ново  лице овлаштено за  предст-
ављање и заступање Удружења је:   

 

      ЗАФИР КАЈЕВИЋ – предсједник  
      Управног одбора удружења 
 

3. Уписује се у регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде промјена чланова управних 
тијела, јер су на Скупштини Удр-
ужења, одржаној дана 12.06.2008. 
године, донесене Одлуке о имено-
вањима и разрјешењима чланова 
управних тијела.  

                   
4. Уписују се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе,  управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, измјене члана 16. став 1. и чл-
ана 20. став 2. Статута који гласе: 

     У члану 16. став 1. Статута У МРК  
    “ГОРАЖДЕ” број “15”, се замјењује  
      бројем “21” и у члану 20. став 2.  
     Статута У МРК “ГОРАЖДЕ”, ријеч  
     “пет” замјењује се са ријечју “седам” 
                      
5. Упис промјена из тачки 2. 3.  и  4.  

диспозитива овог Рјешења изврше-
на је дана 11.07.2008. године. 

        
6. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско–подрињског кантона Гораж-
де и даном уписа код овог Минист- 
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арства, стиче својство правног лица. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ МУШКИ РУКОМ-
ЕТНИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“  уписано је у 
регистар Удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе, дана 30.01.2004. године, 
под регистарским бројем Р-I-2/2004 у 
прву књигу регистра. 
  Захтјевом број: УП-1:05-05-19/08 
од 09.07.2008.године, обратило се Удру-
жење Мушки рукометни клуб „Гораж-
де“ за упис у регистар промјене  лица 
овлаштених за заступање и представљ-
ање Удружења, промјену чланова упра-
вних тијела и измјену  Статута.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број:01-131-6/08 од 12.06.2008.године о 
именовању Предсједника Скупштине 
удружења, Одлука број: 01-131-3/08 од 
12.06.2008.године о разрјешењу Пред-
сједника и чланова удружења, Одлука 
број:01-131-5/08 од 12.06.2008. године о 
разрјешењу Предсједника Скупштине 
удружења, Одлука број: 01-131-8/08 од 
12.06.2008.године о именовању Предсје-
дника Управног одбора удружења, по-
пис чланова Управног тијела (Скупшт-
ина), Одлука број:01-131-4/08 од 09.06. 
2008.године о измјени Статута удруже-
ња, Одлука број:01-131-9/08 од 12.06. 
2008.године о попуни чланова Скупшт-
ине удружења, Одлука број: 01-131-7/08 
од 12.06.2008.године о именовању Упра-
вног одбора удружења и попис чланова 
Управног тијела (Управни одбор). 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, оц-
ијенило је да су испуњени услови за 
упис у регистар промјена, стога је, на  
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основу члана 33. Закона о удружењи-
ма и фонадацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се мо-
же покренути управни спор тужбом 
код Кантоналног суда у Горажду у 
року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изн-
осу од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена 
је по тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Служб-
ене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“, број:17/04 и 9/07) и 
доказ о њеној уплати налази се у спи-
су предмета. 
 

Број:УП-1: 05-05-19/08   М И Н И С Т А Р 
11.07.2008.године.      Радмила Јанковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 100. Статута 
Општине Фоча-Устиколина   (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број:8/08), Општинс-
ко вијеће, на сједници одржаној дана  
01.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
именовању Делахмет Адиса  
 за члана Буџетске комисије 

 
I 
 

 Делахмет Адис се именује за 
чл-ана Буџетске комисије умјесто Глу- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
хачевић Амеле, која је 07.05.2008.године 
разријешена ове дужности на лични за-
хтјев. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу и при-
мјењује се од дана доношења, а састав-
ни је дио Одлуке о именовању чланова 
сталних радних тијела – комисија Оп-
штинског вијећа Општине Фоча-Усти-
колина, број:01-02-234/05 од 23.12.2005.г. 
 

Број:01-14-1704/08                 З а м ј е н и к   
08.07.2008.године               предсједавајућег 
Фоча-Устиколина           Реџо Ћуровић, с.р. 
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На основу члана 6. Закона о гра-
ђевинском земљишту Федерације Босне 
и Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, број: 25/03), члана 8. ст-
ав 3. алин. 4, 7. и 8. Закона о принципи-
ма локалне самоуправе у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене нови-
не Федерације БиХ“, број: 49/06), члана 
19. тачка  2. и члана 100. став 2. Статута 
Општине Фоча-Устиколина („Службе-
не новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде“, број:8/08), Општинско ви-
јеће Општине Фоча-Устиколина, на 29. 
редовној сједници, одржаној дана 01.07. 
2008. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ КОРИШТЕЊУ 

јавних површина на подручју 
Општине Фоча-Устиколина 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се зоне 
јавних површина, услови и критерији  
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за привремено кориштење јавних по-
вршина, висина, начин плаћања и ко-
риштења накнаде за привремено кор-
иштење јавних површина, надзор над 
провођењем ове Одлуке и друга пита-
ња од значаја за привремено коришт-
ење јавних површина на подручју Оп-
штине Фоча-Устиколина. 
  

Члан 2. 
 

Јавним површинама у смислу 
ове Одлуке сматрају се површине зе-
мљишта и друге површине у државн-
ој својини намијењене општој употре-
би на којима Општина Фоча-Устико-
лина има право управљања и то: 

 

1. улице (риголи и плочници), путе-
ви, пасажи ван зграда, тргови и ст-
епеништа ван зграда, подвожњаци, 
надвожњаци, паркиралишта, прис-
тупни путеви и пјешачке зоне, 

2. зелене површине, паркови, парков-
ске стазе, дрвореди, природна под-
ручја и природне  вриједности, зе-
ленило уз саобраћајнице, травња-
ци и др., 

3.  аутобуска и такси-стајалишта, 
4. отворени пијачни и тржни простори и 

простори око пословних простора, 

5. неограђене површине дворишта ст-
амбених и стамбено-пословних обј-
еката у државној и приватној својини, 

6. уређене обале ријека са припадају-
ћим земљиштем (пјешачке стазе, 
платои и др.), 

7.  спортски рекреативни терени на 
отвореном простору и 

8.  неизграђена грађевинска земљишта. 
  

Члан 3. 
 

Јавне површине из члана 2. ове 
Одлуке могу се привремено користи-
ти за:  
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1. постављање монтажног објекта типа 
киоск,  

2. постављање слободностојеће љетне 
баште,  

3. постављање слободностојећих рекла-
мних паноа (дисплеј, сити-лајт, сноп-
диспозитив, огласи, објаве, и сл.),  

4. постављање столова и љетних башти 
испред угоститељских објеката,  

5.  постављање продајног стола или по-
кретне тезге, 

6. постављање продајно-изложбеног пу-
лта испред трговинских и услужних 
објеката,  

7. постављање расхладног уређаја (кон-
зерватора) за продају напитака, инд-
устријског сладоледа, апарата за ко-
кице, кестење и кукуруз,  

8.  постављање тенди у оквиру љетне 
баште, 

9. постављање објеката за извођење за-
бавних програма (циркуски шатори, 
забавни парк, апарати и уређаји за 
забаву и сл.), 

10. постављање бина за пригодне мани-
фестације,  

11. постављање грађевинских фасадних 
скела,  

12. депоновање грађевинског материјала, 
13. паркинг и такси стајалишта, 
14. вага за лично мјерење, 
15. жардињера за цвијеће, 
16. сандука за чишћење обуће и сл.,  
17. остала кориштења јавне површине. 
 

Члан 4. 
 

Под појмом привремених објек-
ата из члана 3. ове Одлуке, за чије се по-
стављање користи јавна површина, по-
дразумијева се, како слиједи: 

• МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ ТИПА КИ-
ОСК – монтажно-демонтажни објек-
ат који служи за обављање одређене  
дјелатности, који морају бити техни- 
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чки и обликовно примјерено изве-
дени, уклопиви у урбани простор 
и естетски прихватљиви, уз манип-
улативну могућност премјештања 
и уклањања са локације у комаду. 

• ЉЕТНА БАШТА НА ОТВОРЕНОМ 
(слободностојећа) – сезонски угос-
титељски објекат постављен на отв-
ореном простору који испуњава ус-
лове прописане Правилником о ра-
зврставању, минималним условима 
и категоризацији угоститељских об-
јеката („Службене  новине Федера-
ције БиХ“, број:23/96, 46/98, 37/00, 
36/02, 46/03). 

• СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ РЕКЛАМНИ 

ПАНО (дисплеј, сити-лајт, снопди-
спозитив, објава оглас и сл.) – обје-
кат, уређај који се поставља на јав-
ну површину ради оглашавања и 
истицања рекламних порука. 

• ПРОДАЈНИ СТО И ПОКРЕТНА ТЕ-

ЗГА – монтажна конструкција нам-
ијењена за излагање и продају робе 
на мало – продаја честитки, разгле-
дница, цвијећа, прскалица и друг-
их украсних предмета, освјежавају-
ћих напитака, прехране у оригина-
лном паковању, сувенира и украс-
них предмета, производа старих и 
традиционалних заната, домаће ра-
диности, других производа. 

• ПРОДАЈНО-ИЗЛОЖБЕНИ ПУЛТ – 
монтажна конструкција која се по-
ставља испред трговинских и услу-
жних објеката ради излагања и пр-
одаје роба. 

• РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ – уређај за 
продају напитака, индустријског сл-
адоледа и кремова. 

• АПАРАТ ЗА КОКИЦЕ, КЕСТЕЊЕ 
И КУКУРУЗ – уређај за печење и 
продају кокица, кестења и куку-
руза. 
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• ТЕНДА – слободностојећа конструк-
ција са одговарајућим застором са 
намјеном за заштиту од сунца која се 
може поставити само у оквиру љетне 
баште на отвореном (слободностоје-
ће) и испред угоститељског објекта. 

• ОБЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВН-
ИХ ПРОГРАМА – објекат за извође-
ње забавних програма; забавни парк, 
циркус, апарати и уређаји за забаву 
и сл. 

• БИНА ЗА ПРИГОДНЕ МАНИФЕС-
ТАЦИЈЕ – монтажно-демонтажни об-
јекат који се поставља за извођење за-
бавних програма и других манифес-
тација. 

 

Члан 5. 
 

 Право на привремено кориште-
ње јавних површина у смислу одредаба 
ове Одлуке имају правна лица регистр-
ована за обављање дјелатности за коју 
се тражи кориштење јавне површине 
или физичка лица која имају рјешење 
надлежног органа  за обављање дјелат-
ности за коју се тражи кориштење јавне 
површине (у даљем тексту: привреме-
ни корисник). 
 

Члан 6. 
 

Кориштење јавне површине вр-
ши се на основу рјешења које доноси 
Општински начелник путем општинс-
ке службе надлежне за послове просто-
рног уређења односно  комуналне пос-
лове. 
 Рјешење из претходног става са-
држи: 

• име и презиме физичког лица, одно-
сно назив правног лица, 

• одобрену микролокацију, 

• опис, димензије односно намјену 
објекта, опис дјелатности, урбанис- 
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тичко-техничке услове кориштења 
јавне површине, 

• величину јавне површине у квадр-
атним метрима,  

• временски период за који се издаје 
одобрење за кориштење јавне пов-
ршине, 

• износ накнаде за кориштење јавне 
површине, 

• начин и рок плаћања накнаде, 

• рок уклањања привременог објек-
та и довођења јавне површине у 
првобитно стање по престанку пр-
ава кориштења у складу са овом 
Одлуком. 

 
Члан 7. 

 
 Додјела јавних површина на 
привремено кориштење врши се јавн-
им оглашавањем или непосредном 
погодбом у случајевима предвиђеним 
овом Одлуком.   
 
II  ЗОНЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 7. 
 

Локације за кориштење јавних 
површина на подручју Општине Фо-
ча-Устиколина сврставају се у двије 
зоне.  
I   Зона обухвата улице: Фочанску и  
               Омладинску. 
II Зона обухвата све остале улице које  
               нису укључене у I зону. 
  
III  УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА  
       ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ  
 

Члан 8. 
 

Привремено кориштење јавне 
површине у сврху постављања монта- 
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жних објеката типа киоск  и слободнос-
тојећих љетних башти на подручју Оп-
штине врши се на основу елабората и 
резултата јавног надметања. 

Елаборат из претходног става ов-
ог члана доноси Општинско вијеће до 
31.12. текуће године на период од годи-
ну дана. 

Елаборат је документ који се из-
лаже на стални увид код Општинске 
службе за просторно уређење.  
 

Члан 9. 
 

Елаборат из претходног члана ове 
Одлуке садржи графички приказ и тек-
стуални дио. 

Графички дио елабората садржи 
приказ постојећих привремених објека-
та и планираних локација за привреме-
не објекте, односно намјене из члана 3. 
ове Одлуке са одговарајућим ознакама.  

Текстуални дио садржи ближи 
опис урбанистичко-техничких услова за 
сваки поједини објекат, односно лока-
цију, намјену, врсту дјелатности која ће 
се обављати на постојећим односно пл-
анираним локацијама, почетни износ на-
кнаде и друге услове за постављање обј-
еката из члана 3. тачка 1. и 2. ове Одлуке.  

 
Члан 10. 

 
Привремено кориштење јавне по-

вршине у сврху постављања монтажн-
их објеката типа киоск и слободносто-
јећих љетних башти врши се на основу 
јавног надметања.  
 

Члан 11. 
 

Поступак јавног надметања про-
води се путем прибављања писмених 
понуда, а на основу јавног огласа. 
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Изузетно, јавна површина може 
се додијелити на привремено кориш-
тење непосредном погодбом другом 
лицу на период који је ранији корис-
ник јавне површине имао у рјешењу, 
уколико је досадашњи корисник јавне 
површине измирио све обавезе по ос-
нову кориштења исте уз обавезу да 
претходно међусобно ријеше пренос 
власништва на привременом објекту.  
  

Члан 12. 
 

Јавни оглас се објављује најма-
ње у једном од дневних листова вели-
ког тиража и на огласној табли Општ-
ине и остаје отворен 15 дана.  

Јавни оглас за прибављање пи-
смених понуда за привремено кориш-
тење јавне површине садржи:  
1. податке о локацији са изводом из 

елабората локација за зону за коју 
се проводи јавно  надметање,  

2. површину локације,  
3. врсту објекта предвиђеног за пост-

ављање (величина, намјена, изглед 
и тип монтажног објекта типа кио-
ск, површина и елементи слобод-
ностојеће љетне баште),  

4.  почетни износ накнаде за кориш-
тење јавне површине и начин пла-
ћања исте,  

5. вријеме трајања кориштења јавне 
површине,  

6. рок за подношење пријаве,  
7. назив и сједиште органа коме се 

подносе пријаве,  
8. начин подношења пријаве и назив 

документа који је учесник дужан 
приложити уз пријаву,  

9. термин јавног отварања понуда,  
10.  начин обавјештавања о резултати-

ма јавног огласа, 
11.  одредбу да се неће разматрати при- 
12. јаве оних лица која имају дуговања  
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    према Општини Фоча-Устиколина    
    по основу неизмирених обавеза на  
    име накнаде за кориштење јавне  по- 
     вршине и комуналне таксе.  
 

Члан 13. 
 

Писмена пријава за судјеловање 
на јавном огласу мора садржавати:  
1. овјерену фотокопију личне карте, ук-

олико је понудилац физичко лице, 
2. фотокопију рјешења о упису у судс-

ки регистар за правна лица, односно 
одобрење надлежног органа за обав-
љање дјелатности за физичка лица,  

3. висину понуђене накнаде,  
4. потврду Општинске службе за фина-

нсије Општине Фоча-Устиколина о 
непостојању дуговања на име накна-
де за кориштење јавне површине, од-
носно комуналне  таксе. 

 
Члан 14. 

 
Писмене пријаве за судјеловање 

на јавном огласу подносе се непосредно 
на писарници Општине или поштом у 
запечаћеној коверти с назначеним под-
ацима  о подносиоцу. 
  

Члан 15. 
 

Поступак јавног надметања про-
води комисија од 3 члана коју именује 
Општински начелник.  

Комисија из претходног става 
отвара примљене понуде и врши утвр-
ђивање формалне исправности приспј-
елих понуда.  
 

Члан 16. 
 

Комисија је дужна у року од 15 
дана од дана истека рока за пријаву на 
јавни оглас утврдити ранг-листу при- 
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оритета према критеријима прописа-
ним овом Одлуком и сачинити запис-
ник којим се утврђују резултати про-
веденог јавног огласа и исти достави-
ти Општинском начелнику.  

Општински начелник, у скла-
ду са записником из претходног ста-
ва, доноси закључак о резултатима ја-
вног огласа.  

Закључак из претходног става 
доставља се свим учесницима у року 
од осам дана по окончању огласа и 
објављује на огласној табли Општине 
у трајању од 8 дана.  

Учесници на огласу имају пра-
во приговора на закључак који изјав-
љују Општинском начелнику у року 
од 8 дана од дана достављања закључка. 

Начелник Општине по приго-
вору може потврдити ранг-листу или 
је поништити и вратити комисији на 
поновни поступак. 

Против закључка Општинског 
начелника не може се изјавити посеб-
на жалба, а незадовољни подносилац 
пријаве може у поступку доношења 
рјешења о одобравању привременог 
кориштења јавне површине своје нес-
лагање остварити изјављивањем жал-
бе комисији за жалбе, коју образује 
Општинско вијеће.   
 

Члан 17. 
 

Правоснажни закључак о резу-
лтатима јавног огласа доставља се Оп-
штинској служби за просторно уређе-
ње ради израде рјешења којим се одо-
брава привремено кориштење јавне 
површине.  

 

Члан 18. 
 

Критерији за додјелу јавне по-  
вр шине на привремено кориштење  
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     путем јавног огласа су: 

• број чланова уже породице подноси-
оца пријаве, 

• социјални статус, 

• припадност посебним категоријама 
– чланови породица погинулих бор-
аца, инвалидност на основу учешћа 
у оружаним снагама Р БиХ, припад-
ност оружаним снагама Р БиХ и доб-
итници ратних признања, 

• висина понуђене накнаде. 
 

Члан 19. 
 
 По основу чланова уже породи-
це подносиоцу пријаве припада за св-
аког члана 5 бодова. 
 Члановима уже породице у сми-
слу ове Одлуке сматрају се брачни др-
уг, дјеца, усвојена и пасторчад која нису 
у браку и живе у трајној заједници са 
подносиоцем пријаве, те родитељи који 
живе у трајној заједници са подносиоц-
ем пријаве. 
 

Члан 20. 
 

 По основу социјалног статуса по-
дносиоцу пријаве припада 10 бодова по 
основу незапослености сваког члана 
уже породице укључујући и подносио-
ца пријаве уколико се налази на евиде-
нцији незапослених лица код службе за 
запошљавање. 
 

Члан 21. 
 

 По основу припадности посебн-
им категоријама, подносиоцу пријаве 
припада сљедећи број бодова: 

• члановима породица погинулих бо-
раца 70 бодова, 

• ратним војним инвалидима учесни-
цима у оружаним снагама Р БиХ за  
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сваки проценат инвалидности пр-
ипада 1 бод, 

• припадницима оружаних снага Р 
БиХ за сваку пуну годину учешћа 
припада 10 бодова, 

• добитницима војних признања Зл-
атни љиљан и Полицијска значка 
припада 50 бодова. 

 
Члан 22. 

 

 Подносиоцу пријаве по основу 
критерија висине понуђене накнаде 
припада 5 бодова за сваку конверти-
билну марку понуђену изнад почет-
ног износа закупнине. 
 

Члан 23. 
 
 Уколико два или више подно-
сиоца пријаве остваре једнак број бод-
ова за исту локацију, предност у дод-
јели те локације имају подносиоци 
пријаве који остваре већи број бодова 
по основу социјалног статуса. 
 Изузетно од одредаба чланова 
18, 19, 20, 21. и 22. ове Одлуке, јавна 
површина за кориштење паркинг-пр-
остора додјелиће се путем огласа он-
ом правном или физичком лицу које 
понуди највећи износ накнаде по 1м2. 
  

Члан 24. 
 

 Јавне површине на којима пос-
лије два објављена огласа није било 
учесника Општински начелник пут-
ем Општинске службе за просторно 
уређење може додијелити на привре-
мено кориштење непосредном погодбом. 

 
Члан 25. 

 

Привремено кориштење јавне 
површине за постављање монтажних  
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објеката типа киоск може се одобрити 
на период до једне године.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање слободностојеће 
љетне баште може се одобрити на пер-
иод до 1 (једне) године, у календарском 
периоду од 15. априла до 15. октобра, с 
тим да се привременом кориснику и 
прије наведеног периода, уколико вре-
менске прилике буду дозвољавале, мо-
же одобрити кориштење јавне површи-
не. 
 

Члан 26. 
 

Уколико привремени корисник 
јавне површине уредно измирује обаве-
зе настале по основу привременог кор-
иштења јавне површине за период на-
значен у члану 25. ове Одлуке, а жели 
користити исту и након истека перио-
да назначеног у рјешењу, дужан је 30 
дана прије истека истог доставити Оп-
штинској служби за просторно уређење 
захтјев за продужење периода коришт-
ења јавне површине; у противном ће се 
јавна површина додијелити другом ли-
цу путем огласа. 
 

Члан 27. 
 

У случају престанка назначене 
дјелатности у рјешењу за привремено 
кориштење јавне површине за постављ-
ање монтажног објекта типа киоск, од-
носно по истеку периода важности рје-
шења за кориштење исте, те по истеку 
периода важности рјешења за кориште-
ње јавне површине за постављање сло-
бодностојеће љетне баште, привремени 
корисник јавне површине дужан је пр-
ивремени објекат уклонити, а заузету 
јавну површину довести у првобитно 
стање, у супротном ће надлежна урбан- 
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истичко-грађевинска инспекција изв-
ршити уклањање објекта на терет ко-
рисника.  
 

Члан 28. 
 

Додјелу локација за привреме-
но кориштење јавних површина за по-
стављање киоска и слободностојећих 
љетних башти изван подручја обухва-
ћених Елаборатом одобрава Општин-
ска служба за просторно уређење без 
јавног надметања, односно јавног огл-
аса, а на основу издате урбанистичке 
сагласности за постављање привреме-
ног објекта. 

У случају постојања више заи-
нтересованих лица за одређене мик-
ролокалитете, Општинска служба за 
просторно уређење може додјелу ист-
их извршити путем јавног надметања, 
односно јавног огласа.  
 

Члан 29. 
 

Након добијања рјешења кој-
им се одобрава привремено кориште-
ње јавне површине за постављање ки-
оска и слободностојећих љетних баш-
ти, привремени корисник је дужан 
прибавити урбанистичку сагласност 
и одобрење за грађење ако је то про-
писано Законом о просторном плани-
рању и кориштењу земљишта на ни-
воу Федерације БиХ. 

Постављање монтажног објек-
та типа киоск може се извршити нак-
он закључења уговора између привр-
еменог корисника и Општине коју за-
ступа Општински начелник, којим ће 
се регулисати међусобна права и оба-
везе које се односе на привремено ко-
риштење јавне површине, издатог од-
обрења за грађење и употребне доз-
воле. 
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Постављање слободностојеће ље-

тне баште може се извршити након зак-
ључења уговора из става 2. овог члана и 
издате урбанистичке сагласности.  
 

Члан 30. 
 

Привремено кориштење јавних 
површина за постављање љетних баш-
ти и столова уз угоститељске објекте и 
слободностојећих рекламних паноа од-
обрава Општинска служба за простор-
но уређење без јавног надметања одно-
сно јавног огласа уколико постоје прос-
торне могућности. 

Ако је за намјену из претходног 
става урађен елаборат, привремено ко-
риштење јавних површина се одобрава 
на основу усвојеног елабората с тим 
што се у том случају одобравање за кор-
иштење јавних површина за поставља-
ње слободностојећих рекламних паноа 
врши уз претходно јавно надметање, од-
носно јавни оглас.  

Постављање слободностојећег ре-
кламног паноа може се извршити нак-
он закључења Уговора из члана 29. ове 
Одлуке и издате урбанистичке саглас-
ности за рекламни пано површине до 
12 м2, односно одобрења за грађење и 
употребне дозволе за рекламни пано 
површине преко 12 м2. 
  

Члан 31. 
 

Привремено кориштење јавних 
површина за постављање продајних ст-
олова или покретних тезги, расхладних 
уређаја за продају напитака индустриј-
ског сладоледа, апарата за кокице, ке-
стење и кукуруз, постављање објеката 
за извођење забавних програма (цирку-
ски шатори, забавни парк, апарати и 
уређаји за забаву и сл.), постављање  
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продајно-изложбеног пулта испред 
трговинских и услужних објеката, по-
стављање тенди у оквиру љетне баш-
те, постављање бина за пригодне ман-
ифестације, вага за лично мјерење, жа-
рдињера за цвијеће, сандука за чиш-
ћење обуће и остала кориштења јавне 
површине рјешењем одобрава Општ-
инска служба за комуналне послове. 

Одржавање културних, забавн-
их, спортских и других манифеста-
ција на јавним површинама одобрава 
Општинска служба за комуналне по-
слове. 

Рјешењем из става 1. и 2. овог 
члана, одређује се локација, површи-
на, период привременог кориштења 
јавних површина, намјена, висина на-
кнаде, потребне сагласности, услови, 
начин кориштења и сл. 

Рјешење из претходног става 
овог члана издаје се на захтјев странке 
и садржи доказ да има рјешење надл-
ежног органа за обављање дјелатнос-
ти за коју се тражи кориштење јавне 
површине, односно акт о регистраци-
ји фирме, а на основу одобрених мик-
ролокалитета и урбанистичко-техни-
чких услова утврђених од стране Оп-
штинске службе за просторно уређење. 
 

Члан 32. 
 

Привремено кориштење јавне 
површине за постављање столова ис-
пред угоститељских објеката као и по-
стављање тенди у оквиру љетне баш-
те може се одобрити на период до 1 
(једне) године и то у периоду од 15.04. 
до 15.10. текуће године уз могућност 
продужења.  

Привремено кориштење јавне 
површине за постављање продајног 
стола или покретне тезге за празнич- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
ну продају робе на мало и посебне при-
годе може се одобрити на период до 7 
(седам) дана.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање продајно-изло-
жбеног пулта испред трговинских и ус-
лужних објеката може се одобрити на 
период до 1 (једне) године уз могућност 
продужења.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање расхладног уре-
ђаја за продају напитака, индустријског 
сладоледа, апарата за кокице, кестење и 
кукурузе, може се одобрити на период 
до 1 (једне) године и то у вријеме сезон-
ског кориштења одређеног производа, 
уз могућност продужења.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање објеката за изво-
ђење забавних програма (циркуски ша-
тори, забавни паркови, апарати и уре-
ђаји за забаву и сл.), може се одобрити 
на период до 3 (три) мјесеца уз могућн-
ост продужења.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање бина за приго-
дне манифестације може се одобирити 
на период од 7 (седам) дана.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање грађевинских 
фасадних скела и депоновање грађеви-
нског материјала може се одобрити до 
истека рока из уговора о извођењу рад-
ова. 
  

Члан 33. 
 

Рјешење за привремена кориш-
тења јавне површине наведено у члану 
3. тачке 4-10. и 13-17. ове Одлуке може 
се издати ако се испуњени сљедећи ус-
лови:  

• да је уз захтјев приложена ситуација 
терена, 
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• да се кориштењем јавне површине 
не омета безбједност одвијања мот-
орног и пјешачког саобраћаја (сло-
бодна ширина пјашачког саобраћ-
аја најмање 1,60 м),  

• да се не омета приступ околним об-
јектима, подземним и другим инст-
алацијама,  

• да се не уништавају зелене површине,  

• да подносилац захтјева посједује 
доказ да има рјешење надлежног 
органа за обављање дјелатности за 
коју тражи кориштење јавне повр-
шине, односно акт о регистрацији 
фирме и   

• да је корисник јавне површине ур-
едно измирио комуналну таксу и 
накнаду за кориштење јавне повр-
шине по претходно изданом рјешењу.  

 

Члан 34. 
 

 Привремено кориштење јавн-
их површина за постављање грађеви-
нских фасадних скела у циљу врше-
ња радова на чишћењу, оправци вањ-
ских дијелова објеката и њихово уре-
ђење (крова, олука, фасада и сл.) одо-
брава рјешењем Општинска служба за 
просторно уређење 

У рјешењу за привремено кор-
иштење јавне површине у циљу врш-
ења радова на чишћењу, оправци ва-
њских дијелова објеката и њихово ур-
еђење (крова, олука, фасада и сл.), ут-
врдиће се обавеза за извођаче радова 
да у сврху упозорења учесника у сао-
браћају мора на мјесту извођења рад-
ова поставити прописане ознаке по ко-
јима ће бити видљиво да је пролаз 
опасан. 

Ако се приликом извођења ра-
дова оштети јавна површина, извођач 
је дужан извршити оправку у року од 
48 сати од момента настанка исте.  
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У случају да извођач у одређен-
ом року не изврши оправку, Служба за 
урбанизам ће издати налог овлаштеној 
организацији за оправку оштећене пов-
ршине о трошку извођача радова.   
 

Члан 35. 
 

 Привремено кориштење јавних 
површина за депоновање грађевинског 
материјала, истовар, смјештај и утовар 
одобрава рјешењем Општинска служба 
за просторно уређење. 

Рјешењем за привремено кори-
штење јавне површине за депоновање и 
припрему грађевинског материјала ут-
врдиће се обавеза извођача радова да 
заузету јавну површину огради и озна-
чи прописаним знацима и тиме омогу-
ћи безбједан пролаз плочником и улиц-
ом, те да не омета одвијање саобраћаја, 
као и да не врши оштећење објеката, 
улице и плочника. 

Грађевински материјал се мора 
сложити и уредно држати, а осим тога 
мора се обезбиовједити и неометано 
отицање оборинских вода. 

За све евентуалне штете одгово-
ран је извођач радова.  
 

Члан 36. 
 

Рјешење за привремено коришт-
ење јавних површина из чланова 34. и 
35. ове Одлуке издаје се на захтјев стра-
нке који садржи одобрење за грађење, 
скицу кориштења јавне површине, пл-
ан градилишта или шему организације 
за већа градилишта и Уговор о извође-
њу радова. 
 

Члан 37. 
 

Право привременог кориштења 
јавне површине престаје истеком вре- 
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мена одређеног у рјешењу о привре-
меном кориштењу јавне површине. 

Изузетно од одредбе претход-
ног става, право из рјешења за кориш-
тење јавне површине престаје и прије 
истека времена за које је издато у слу-
чају: 

• ако корисник не користи јавну по-
вршину на начин и у сврху како је 
то одобрено овом Одлуком или рј-
ешењем за кориштење, 

• ако уз сагласност привременог ко-
рисника јавну површину користи, 
односно на њој обавља дјелатност, 
лице које није наведено у рјешењу, 
односно ако објекат на јавној повр-
шини привремени корисник изда 
под закуп другом лицу, 

• ако објективне потребе налажу др-
угачији начин кориштења јавне 
површине на који се односи рјеше-
ње за кориштење или се промијени 
намјена јавне површине простор-
нопланском документацијом, 

• ако изостане са плаћањем накнаде 
три мјесеца узастопно. 

 
Члан 38. 

 
Рјешење о престанку права ко-

риштења јавне површине из разлога 
наведених у члану 37. ове Одлуке до-
носи Општинска служба за простор-
но уређење, односно Општинска слу-
жба за комуналне послове - зависно 
од тога која служба је издала рјешење 
о кориштењу јавне површине. 

Рјешењем из претходног става 
овог члана уједно се налаже уклања-
ње привременог објекта и довођење 
јавне површине у првобитно стање у 
року од 15 дана од пријема рјешења. 

Уколико привремени корисн-
ик не поступи у складу са одредбама 
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претходног става, Служба која је издала 
рјешење о престанку права кориштења 
јавне површине донијетће закључак о 
принудном уклањању објекта са јавне 
површине (закључак о дозволи изврше-
ња рјешења о престанку права привре-
меног кориштења јавне површине) и до-
вести јавну површину у уредно стање 
на трошак привременог корисника. 
 

Члан 39. 
 

На јавним површинама из члана 
2. ове Одлуке забрањено је: 

• уништавање зелених површина, 

• ометање безбједности одвијања саоб-
раћаја, 

• ометање приступа објектима, подзе-
мним и другим инсталацијама,  

• постављање ограда (фиксних и пок-
ретних) и подија у љетним баштама 
уз угоститељске објекте, 

• одлагање амбалаже уз киоске и љет-
не баште, 

• на јавној површини у пјешачкој зони 
није дозвољено прављење малтера и 
мјешање бетона,  

• извођење других радова без одобре-
ња надлежног органа управе.  

 

IV  НАКНАДА  ЗА ПРИВРЕМЕНО   
       КОРИШТЕЊЕ  ЈАВНЕ  ПОВРШИНЕ 
 

Члан 40. 
 

Висина накнаде за привремено 
кориштење јавне површине одређује се 
у укупном износу, а на основу утврђене 
зоне, заузете површине у метрима ква-
дратним, јединичне цијене и периода 
кориштења јавне површине.  
 

Члан 41. 
 

 Под заузетом јавном површин-
ом у смислу ове Одлуке подразумијева  
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се површина тла коју заузимају об-
јекти из члана 3. ове Одлуке и њихови 
додаци (тенде, надстрешнице, сунцо-
брани, изложбене полице и сл.), као и 
површине тла у непосредној близини 
тих објеката за коју се претпоставља 
да је заузета редовним кориштењем 
објекта (простор који заузимају куп-
ци, продавци, простор за коминика-
ције и сл.). 
   

Члан 42. 
 

 У смислу члана 41. ове Одлуке 
као заузета јавна површина из члана 
3. сматра се: 
1. за објекат типа киоск – 15м2, 
2. за рекламни пано – 10м2, 
3. за расхладне уређаје – 7,5м2, 
4. за један угоститељски сто – 4м2, 
5. за паркирање возила из којих се не-

посредно врши продаја – 20м2, 
6. за постављање продајних столова 

(фиксних и покретних) – 2м2, 
7. за постављање столова за чишћење 

обуће и вагање лица – 4м2. 
 

За остале намјене потребна по-
вршина ће се утврдити у сваком кон-
кретном случају. 
 

Члан 43. 
 

Корисници јавних површина 
плаћају накнаду у паушалном износу 
у висини утврђеној овом Одлуком.  

Накнаду за привремено кори-
штење јавне површине корисник пла-
ћа мјесечно за јавне површине чије је 
право кориштења 12 мјесеци и то нај-
касније до петог дана у мјесецу за те-
кући мјесец, а, ако је вријеме кориш-
тења јавне површине до 6 мјесеци, на-
кнада се плаћа унапријед за одређени 
период кориштења у цијелом износу 
приликом издавања рјешења којим се  
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одобрава привремено кориштење јавне 
површине, с тим што се накнада за кор-
иштење јавне површине за постављање 
слободностојећих паноа плаћа унапри-
јед прије издавања рјешења. 
 

Члан 44. 
 

Средства накнаде за кориштење 
јавних површина уплаћују се на жиро-
рачун Буџета Општине Фоча-Устикол-
ина.  

Прикупљена средства накнаде 
усмјеравају се за финансирање одржа-
вања, обнављања и изградње комунал-
не инфраструктуре и уређење градског 
грађевинског земљишта на подручју 
Општине. 
 

Члан 45. 
 

Накнада за постављање монтаж-
ног објекта типа КИОСК по м2 износи 
мјесечно:  

• I  зона - 6,00 КМ, 
• II зона - 3,00 КМ  
 

Члан 46. 
 

Накнада за постављање слобод-
ностојеће љетне баште по м2 износи мј-
есечно: 

• I  зона - 8,00 КМ  

• II зона – 4,00 КМ 
 

Члан 47. 
 

Накнада за постављање слободн-
остојећих рекламних паноа по м2 рекл-
амне површине износи мјесечно: 

• I  зона – 10,00 КМ 

• II зона – 7,00 КМ 
 

Члан 48. 
 

Висина накнаде за кориштење 
јавних површина из члана 45. и 46. ове  
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Одлуке је почетна цијена – почетни 
износ накнаде за кориштење јавне по-
вршине у поступку јавног надметања 
за привремено кориштење јавне пов-
ршине у сврху постављања монтажн-
ог објекта типа КИОСК и за слободн-
остојеће љетне баште. 
 

Члан 49. 
 

Износ најповољније понуде, од-
носно накнаде за кориштење јавне по-
вршине, умањује се за:  

• 15% ако је најповољнији понуђач 
члан уже породице шехида и поги-
нулог борца,  

• 10% ако је најповољнији понуђач 
ратни војни инвалид одбрамбеног 
рата, 

• 5 % ако је најповољнији понуђач 
демобилисани борац одбрамбеног 
рата.  

 
Члан 50. 

 

Накнада за постављање љетн-
их башти и столова уз угоститељске 
објекате по м2 износи мјесечно:  

• I зона - 6,00 КМ  

• II зона – 3,00 КМ 
 

Члан 51. 
 

Накнада за постављање једног 
продајног стола или покретне тезге за 
празничну продају робе на мало, 
посебне пригоде и сл. по м2 износи 
дневно 4,00 КМ у свим зонама. 
  

Члан 52. 
 

Накнада за постављање прода-
јно-изложбеног пулта испред тргови-
нских и услужних објеката по м2 изн-
оси мјесечно:  
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• I зона - 6,00 КМ  

• II зона - 3,00 КМ  
 

Члан 53. 
 

Накнада за постављање расхлад-
ног уређаја за продају напитака и инд-
устријског сладоледа, апарата за коки-
це, кестење и кукуруз по м2 износи мје-
сечно:  

• I  зона – 6,00 КМ 

• II зона – 4,00 КМ 
 

Члан 54. 
 

Накнада за постављање тенде у 
склопу слободностојеће љетне баште 
или угоститељског објекта износи мјес-
ечно по 1 (једној) тенди: 

• I зона - 10,00 КМ 

• II зона - 5,00 КМ  
 

Члан 55. 
 

Накнада за постављање објеката 
за извођење забавних програма (цир-
куски шатори, забавни парк, апарати и 
уређаји за забаву) по м2 износи дневно 
0,50 КМ у свим зонама.  
 

Члан 56. 
 

Накнада за постављање бина по-
водом културних, забавних, спортских 
и других манифестација по м2 износи 
дневно: 

• I зона - 2,00 КМ 

• II зона – 1,00 КМ 
 

Члан 57. 
 

Накнада за постављање грађеви-
нске фасадне скеле за оправке и уређе-
ња вањских дијелова зграда и депоно- 
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вање грађевинског материјала по м2 
износи мјесечно: 

• I зона - 4,00 КМ  

• II зона - 2,00 КМ  
 
V   ОСЛОБАЂАЊА  И  ОЛАКШИЦЕ   
      ЗА  ПЛАЋАЊЕ  НАКНАДЕ  ЗА 
      ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ  
      ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  
 

Члан 58. 
 

Накнада за привремено кори-
штење јавне површине неће се напла-
ћивати у сљедећим случајевима:  
1. ако се јавна површина користи за 

потребе удружења грађана, борач-
ких популација проистеклих из од-
брамбеног рата, као и за потребе 
других непрофитабилних удруже-
ња, хуманитарних и донаторских 
организација из основне дјелатно-
сти,  

2. ако се јавна површина користи за 
потребе санације, реконструкције 
и обнове објеката који се финанси-
рају донаторским средствима и ср-
едствима државних органа, као и 
за потребе текућег одржавања обје-
ката кад се радови изводе на опра-
вци и уређењу вањских дијелова 
зграда гдје су инвеститори етажни 
власници,  

3. ако се јавна површина користи за 
потребе политичких организација 
у сврху прикупљања потписа, 

4. ако се јавна површина користи за 
постављање продајног стола или 
покретне тезге ради излагања и 
продаје производа традиционалн-
их и старих заната у складу са Уре-
дбом о заштити традиционалних и 
старих заната („Службене новине 
Ф БиХ“ број:62/05), за вријеме одр-
жавања манифестација чији је пок- 

Број 11 – страна 839 
 
 

ровитељ Општина Фоча-Устиколи-
на, као и за вријеме других манифес-
тација.  

 
Члан 59. 

 
Ако се јавна површина користи 

за постављање монтажног објекта типа 
киоск у којем се обавља дјелатност про-
даје производа и вршење услуга тради-
ционалних и старих заната у складу са 
Уредбом о заштити традиционалних и 
старих заната („Службене новине Ф 
БиХ“ број:62/05), корисник исте плаћа 
50% накнаде за постављање монтажног 
објекта типа киоск утврђене у члану 45. 
ове Одлуке.  
 

Члан 60. 
 

Корисник јавне површине за по-
стављање љетне баште који је вршио 
нужна и оправдана улагања, односно 
који је имао посебне трошкове у вези са 
привођењем површине намјени (инста-
лације, посебни услови уређења земљи-
шта и сл.), или је вршио улагања на ур-
еђењу фасаде објекта у којем обавља уг-
оститељску дјелатност, остварује право 
на компензацију уложених средстава 
кроз накнаду за кориштење јавне повр-
шине.  

Захтјев за признавање улагања 
из става 1. овог члана са доказом о извр-
шеном улагању, корисник јавне површ-
ине подноси Општинском начелнику 
путем Општинске службе просторног 
уређења или комуналних послова.  

Процјену нужности и висине ул-
агања врши вјештак којег рјешењем им-
енује Општински начелник. У року од 
8 (осам) дана од дана подношења зах-
тјева, Општински начелник путем Оп-
штинске службе просторног уређења  
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или комуналних послова доноси рје-
шење које је основ за закључење уго-
вора којим се регулишу међусобна 
права и обавезе између корисника јав-
не површине и Општине. 
 

Члан 61. 
 

Корисник јавне површине за 
постављање монтажног објекта типа 
киоск који из финанцијских разлога 
није у могућности обављати одобре-
ну дјелатност те који према Општини 
Фоча-Устиколина има дуговања по 
основу неизмирених обавеза на име 
накнаде за кориштење јавне површи-
не и комуналне таксе, може Општини 
Фоча-Устиколина понудити на прод-
ају предметни објекат. 

Уговором између Општине Фо-
ча-Устиколина и корисника јавне по-
вршине, односно власника објекта ре-
гулисаће се међусобна права и обаве-
зе те начин плаћања - пребијање дуга 
по основу неизмерених обавеза на име 
накнаде за кориштење јавне површи-
не и комуналне тексе.  
 
VI    ПОСТОЈЕЋИ  ПРИВРЕМЕНИ  
        МОНТАЖНИ  ОБЈЕКТИ  
        ТИПА  КИОСК  
 

Члан 62. 
 

Постојећи привремени монта-
жни објекти типа киоск, који су обух-
ваћени Елаборатом „Приједлог лока-
ција за постављање киоска“, за које је 
издато рјешење за заузимање јавне по-
вршине по одредбама Одлуке о прив-
ременом кориштењу  јавних површи-
на на подручју Општине Фоча-Усти-
колина („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  
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15/01), задржавају се и исти ће бити 
уврштени у елаборат за текућу годину. 

За постојеће објекте из претход-
ног става за које је истекао период при-
временог кориштења јавне површине, а 
поднесен је захтјев за продужење пери-
ода кориштења јавне површине у сми-
слу члана 26. ове Одлуке, новим ће се 
рјешењем утврдити накнада сходно чл-
ану 45. ове Одлуке.  

Постојећи привремени монтаж-
ни објекти типа киоск који немају рје-
шење о привременом кориштењу јавне  
површине и нису обухваћени Елабора-
том „Приједлог локација за постављање 
киоска“ уклонит ће се о трошку корис-
ника.  
 
VII   НАДЗОР  

 

Члан 63. 
 

Надзор над примјеном ове Одл-
уке врше Општинска служба за прос-
торно уређење и Општинска служба за 
комуналне послове.  

Општинска служба води евиден-
цију корисника јавних површина за те-
кућу годину на начин да се у регистар 
корисника јавних површина уносе под-
аци: назив корисника, адреса корисни-
ка, локација, број рјешења, период кор-
иштења, дјелатност, врста објекта, пов-
ршина, зона и висина накнаде.  

На основу евиденције из претхо-
дног става, Општинска служба подноси 
Општинском правобранилаштву прије-
длог за утужење дуга по основу неизм-
ирене накнаде за кориштење јавне по-
вршине. 
 

Члан 64. 
 

Послове инспекциијског надзора 
над провођењем ове Одлуке врши урб- 
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анистичко-грађевинска и комунална 
инспекција.  
 
VIII   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 65. 
 

Новчаном казном у износу од 
1.000,00 до 3.000,00 КМ казниће се за 
прекршај правно лице и ималац рад-
ње уколико:  

• привремено користи јавну површ-
ину без рјешења издатог од стране 
службе за урбанизам или комунал-
не послове. 

За прекршај из претходног ст-
ава казниће се и одговорно лице у пр-
авном лицу новчаном казном од 300 
до 800 КМ. 

Члан 66. 
 

Новчаном казном у износу од 
500,00 до 2.000,00 КМ казниће се за 
прекршај правно лице и ималац рад-
ње:   

• ако јавну површину не одржава у 
уредном стању, 

• ако по истеку рока важности рјеш-
ења за привремено кориштење ја-
вне површине не уклони приврем-
ени објекат и јавну површину не 
доведе у првобитно стање (члан 38. 
ове Одлуке),  

• ако учини коју од забрањених ра-
дњи из члана 39. ове Одлуке. 

 
Члан 67. 

 

Новчаном казном у износу од 
500,00 до 1.000,00 КМ казниће се за пр-
екршај правно лице и ималац радње:  

• ако грађевински материјал не сло-
жи и уредно не одржава те не обез-
биједи нормално отицање оборинс-
ких вода (члан 35. ове Одлуке). 
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За прекршај из претходног става 
казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 100 до 300 
КМ. 
 

Члан 68. 
 

Новчаном казном у износу од 
50,00 до 300,00 КМ казниће се за прек-
ршај физичко лице: 

• ако заузме јавну површину без рјеш-
ења издатог од Службе за урбанизам 
или комуналне послове, 

• ако грађевински материјал не сложи 
те уредно не одржава и не обезбије-
ди нормално отицање оборинских 
вода, 

• ако јавну површину не одржава у 
уредном стању, 

• ако, по истеку рока важности рјеше-
ња за привремено кориштење јавне                          
површине, не уклони привремени 
објекат и јавну површину не доведе 
у првобитно стање, 

• ако учини коју од забрањених рад-
њи из члана 39. ове Одлуке. 

 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 69. 
 

Рјешења о привременом кориш-
тењу јавних површина која су издата до 
ступања на снагу ове Одлуке, остају на 
снази до истека рока утврђеног у рје-
шењу. 

Ако је до ступања на снагу ове 
Одлуке поднесен захтјев за привремено 
кориштење јавне површине, а по истом 
није донесено првостепено рјешење 
или је рјешење поништено и враћено 
првостепеном органу на поновни пос-
тупак, поступак ће се наставити по од-
редбама ове Одлуке.  
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Члан 70. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о привреме-
ном кориштењу јавних површина на 
подручју Општине Фоча-Устиколина 
(„Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“, број:15/01).  
 

Члан 71. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 
(осмог) дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-23-1703 /08             З а м ј е н и к  
01.07.2008.године            предсједавајућег                                                         
Фоча-Устиколина        Реџо Ћуровић,с.р.   
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На основу члана 101. Статута 
Општине Фоча-Устиколина („Служб-
ене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/08) и члана 9. 
Одлуке о извршењу Буџета Општине 
Фоча за 2008.годину („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број:4/08), Општински начел-
ник Општине Фоча - Устиколина,        
д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о преусмјеравању средстава у 

Буџету Општине Фоча-Устиколина 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобрава се пр-
еусмјеравање средстава у Буџету Оп-
штине Фоча-Устиколина како слије-
ди: 
1. са економског кода 613972 – Изда-

ци за услуге привремених и повре- 
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мених послова износ од 10.000,00 КМ 
на економски код 614413 – Субвен-
ције јавном комуналном предузећу и 
установама, 

2. са економског кода 821311 - Набавка 
намјештаја за Општину износ од 
2.000,00 КМ на економски код 614413 
– Субвенције јавном комуналном пр-
едузећу и установама, 

3. са економског кода 613115 – Трошко-
ви дневница износ од 1.000,00 КМ на 
економски код 614413 – Субвенције 
јавном комуналном предузећу и уст-
ановама, 

4. са економског кода 613320 – Издаци 
за комуналне услуге и комуникације 
износ од 7.500,00 КМ на економски 
код 613962 – Трошкови судских спо-
рова, 

5. са економског кода 611281 – Стипен-
дије студентима износ од 2.500,00 КМ 
на економски код 613962 – Трошкови 
судских спорова, 

6. са економског кода 613329 – Остале 
комуналне услуге и чишћење сније-
га износ од: 

• 3.000,00 КМ на економски код 613962 
– Трошкови судских спорова, 

• 1.000,00 КМ на економски код 613413 
– Издаци за образовање кадрова, 

• 1.000,00 КМ на економски код 614122 
– Трансфер за спорт, културу и ау-
тотрку на брдским стазама „Устико-
лина ´08“ 

7. са економског кода 611225 – Отпрем-
нина за одлазак у пензију и јубилар-
не награде износ од 1.000,00 КМ на 
економски код 613412 – Издаци за 
компјутерски материјал    

       
Члан 2. 

 
За проведбу ове Одлуке задужује 

се Општинска служба за привреду, ко- 
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муналне послове, друштвене дјелат-
нос-ти, општу управу и финансије. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-14-1653/08              НАЧЕЛНИК 
27.06.2008.године               ОПШТИНЕ 
Фоча-Устиколина      Зијад Куновац, с.р. 
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На основу члана 13 .став 2. ал-
инеја 17. Закона о принципима локал-
не самоуправе (“Службене новине Ф 
БиХ”, број:49/06) и члана 19. став 1. 
тачка 27. Статута Општине Фоча-Ус-
тиколина (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:8/08), Општинско вијеће Општине 
Фоча-Устиколина, на сједници одрж-
аној 01.07.2008.г., д о н и ј е л о   ј е: 
 
 

П О С Л О В Н И К 
о раду Општинског вијећа 
Општине Фоча-Устиколина 

 
I    ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

 Пословником о раду Општин-
ског вијећа Општине-Фоча-Устиколи-
на (у даљем тексту: Пословник Вије-
ћа) утврђује се рад и организација Ви-
јећа и његових радних тијела, права и 
дужности вијећника, међусобни одн-
оси  вијећника  и Општинског начел-
ника, општинских служби управе те 
политичких странака, као и друга пи-
тања од значаја за рад Вијећа и оства-
ривање његових задатака и  одговор- 
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ности према Уставу, закону и Статуту 
Општине. 

 
Члан 2. 

 
 Ако неко питање организације и 
рада Вијећа није уређено овим  Послов-
ником, уређује се посебном одлуком 
или закључком Вијећа, који не могу би-
ти у супротности са начелима и одред-
бама овог Пословника. 

 
Члан 3. 

 
 Вијеће има печат, у складу са за-
коном. 

О чувању и употреби печата ст-
ара се секретар Општине. 
 Облик, садржај и  изглед печата, 
као и начин његовог кориштења уре-
диће се посебном одлуком Вијећа.          

 
Члан 4. 

 
 Вијеће ради у сједницама које се 
обиљежавају редним бројем, рачунају-
ћи конституирајућу сједницу као прву 
сједницу новог сазива Вијећа. 

 
Члан 5. 

 

 Вијеће представља предсједавају-
ћи, односно замјеник предсједавајућег, 
у случајевима утврђеним Статутом Оп-
штине Фоча-Устиколина (у даљем тек-
сту: Статут). 
 
II   КОНСТИТУИСАЊЕ  ВИЈЕЋА 

 
Члан 6. 

 

 Прву - конституирајућу сједни-
цу Вијећа  сазива  предсједавајући Вије-
ћа претходног сазива најкасније у року 
од 30 (тридесет) дана, рачунајући од  
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првог наредног дана, од када Центра-
лна изборна комисија БиХ потврди, 
овјери   и  објави  изборне резултате. 
 Ако  предсједавајући из прет-
ходног сазива, из било ког  разлога, не 
може сазвати конституирајућу сједни-
цу Вијећа, учиниће то замјеник пред-
сједавајућег, а сједницом ће до избора 
новог предсједавајућег и његовог замј-
еника предсједавати  најстарији  изаб-
рани вијећник у новом сазиву. 

 

Члан 7. 
 

 Предсједавајући прве сједнице 
подноси Вијећу  извјештај  Централне 
изборне комисије БиХ о овјери манда-
та лицма која су добила вијећничке 
мандате. 

 

Члан 8 . 
 

 Вијећници са овјереним манд-
атима преузимају дужност  заједничк-
им давањем и појединачним потпис-
ивањем  свечане изјаве која гласи: 
 

       “ОБАВЕЗУЈЕМ СЕ ДА ЋУ  ПОВЈЕРЕ-
НУ МИ ДУЖНОСТ ВИЈЕЋНИКА ОБА-
ВЉАТИ САВЈЕСНО И ОДГОВОРНО; 
ДА ЋУ СЕ ПРИДРЖАВАТИ УСТАВА И 
ЗАКОНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, 
УСТАВА И ЗАКОНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БО-
СНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, УСТАВА И ЗА-
КОНА БОСАНСКО - ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ И СТАТУТА ОП-
ШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА; ДА ЋУ 
СЕ ЗАЛАГАТИ ЗА ЗАШТИТУ И  УНА-
ПРЕДЈЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛО-
БОДА, РАВНОПРАВНОСТ ГРАЂАНА 
ОПШТИНЕ, ТЕ ДА ЋУ ПОВЈЕРЕНЕ ЗА-
ДАТКЕ ОБАВЉАТИ У ИНТЕРЕСУ РА-
ЗВОЈА И НАПРЕТКА ОПШТИНЕ.” 

 

Свечану изјаву дужни су пред 
Вијећем дати и потписати и сви вијећ-
ници са накнадно додијељеним ман-
датима.  

23.јул/српањ 2008. 
 

                             
Члан 9. 

 

 Послије давања свечане изјаве, 
врши се избор Комисије за избор и име-
новања, представке и заштиту људских 
права. 
 Комисија за избор и именовање, 
представке и заштиту људских права, 
уз претходне консултације са представ-
ницима политичких странака и коали-
ција заступљених у Вијећу, предлаже 
кандидате за предсједавајућег и  замјен-
ика предсједавајућег. 
 Приједлог за избор из претходн-
ог става може поднијети и сваки члан 
Вијећа. 

 

Члан 10. 
 

Вијеће је конституисано избором 
предсједавајућег и замјеника предсједа-
вајућег.                                                                         
 

III   ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
        И ОБАВЕЗА ВИЈЕЋНИКА 

 

Члан 11. 
 

 Права  и обавезе утврђене закон-
ом, Статутом и Пословником вијећни-
ци почињу остваривати давањем и  по-
тписивањем свечане изјаве из члана 8. 
овог Пословника. 

 

Члан 12. 
 

 Вијећницима се издаје вијећнич-
ка легитимација, чији облик, изглед и  
садржај утврђује Вијеће посебном одлуком. 

 О издавању и евиденцији  изда-
тих вијећничких легитимација стара се 
секретар Вијећа. 

 

Члан 13. 
 

Осим права и обавеза утврђених 
Статутом, вијећник има сљедећа пра-
ва и дужности 
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- да учествује у обавјештавању грађ-

ана и њихових организација и заје-
дница о питањима  из надлежнос-
ти Вијећа и то путем зборова грађа-
на, односно других скупова на које 
је позван или на које га упути Ви-
јеће; 

- да редовно и благовремено буде 
информисан о свим питањима од 
значаја за вршење вијећничке фу-
нкције; 

- да даје иницијативе односно прије-
длоге за измјене и допуне аката Ви-
јећа; 

- да благовремено обавијести предс-
једавајућег Вијећа, односно предсј-
едника радног тијела о својој спри-
јечености да присуствује сједници  
или о потреби да напусти сједницу; 

- да  чува службену и војну тајну као 
и друге повјерљиве податке; 

- да обавља и друге задатке, које му 
у оквиру свог дјелокруга повјери 
Вијеће или радно тијело чији је члан. 

 

Права и обавезе Вијећника дет-
аљније ће бити регулисани кодексом 
понашања, који доноси Вијеће већин-
ом гласова изабраних вијећника.                                                                                                       

 

Члан 14. 
 

 Вијећник има право на новча-
ну накнаду за вршење вијећничке фу-
нкције, у висини коју утврди Вијеће 
својом одлуком. 
 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА  ВИЈЕЋА 
 

 1. Предсједавајући и замјеник 
     предсједавајућег                                                                                    

 

Члан 15. 
 

 Вијеће има предсједавајућег и 
замјеника предсједавајућег Вијећа, а  
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бира их се на временски период тра-
јања мандата Вијећа. 
 Предсједавајућег, као и замјени-
ка предсједавајућег, Вијеће бира  на  пр-
вој (конституирајућој) сједници из реда 
вијећника већином гласова изабраних 
вијећника. 
 Избор предсједавајућег и замје-
ника предсједавајућег врши се тајним 
гласањем, у складу са Статутом  и  овим  
Пословником, а изабрани су уколико 
добију већину гласова од укупног броја 
изабраних вијећника. 
 

Резултате гласања утврђује Ком-
исија за избор и именовање,  предста-
вке и заштиту људских права. 

 

Ако је предложено више канди-
дата, а ниједан од предложених  не до-
бије потребан број гласова, гласање се 
понавља за два кандидата који су до-
били највећи број гласова. 

Ако и у поновљеном гласању ни-
један од  кандидата  не добије потребну  
већину, понавља се  изборни поступак  
у том дијелу. 
  

Члан 16. 
 

Предсједавајући Вијећа  има  пр-
аво и дужности: 
- да представља Вијеће; 
- да учествује у припремама, те да саз-

ива сједнице Вијећа, као и колегије   
и  предсједава им; 

- да иницира стављање питања из на-
длежности Вијећа на дневни ред сје-
дница Вијећа, колегија и радних ти-
јела Вијећа; 

- да осигурава поштивање начела и 
одредби овог Пословника, као и реа-
лизовање права и дужности клубова 
вијећника током припреме и одржа-
вања сједница Вијећа и колегија; 
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- да сједнице Вијећа води  у складу 

са принципима демократског пар-
ламентаризма и овог Пословника; 

- да осигурава сарадњу Вијећа и Оп-
штинског начелника, те да прати 
реализацију Програма рада, одлу-
ка и закључака Вијећа; 

- да ради на остваривању што боље 
сарадње са скупштинама односно 
вијећима других општина и Канто-
на, као и са другим органима и ин-
ституцијама; 

- да потписује акта усвојена на сјед-
ницама Вијећа; 

- да прима свечане изјаве вијећника  
и врши друге послове утврђене за-
коном, Статутом и овим Пословни-
ком. 

 
Члан 17. 

 
Замјеник предсједавајућег има 

право и дужност да помаже у раду  
предсједавајућем и да по његовом ов-
лаштењу обавља одређене послове из 
дјелокруга предсједавајућег. 

 

Замјеник предсједавајућег зам-
јењује предсједавајућег у случају њег-
ове одсутности или спријечености. 

 

У случају да је замјеник пред-
сједавајућег спријечен да обавља пос-
лове из претходног става, предсједава-
јућег ће замјењивати вијећник кога 
одреди Вијеће. 

 
Члан  18. 

 
Предсједавајућем Вијећа прес-

таје функција прије истека времена 
на које је изабран разрјешењем или 
престанком мандата вијећника. 

 

У случају подношења оставке, 
предсједавајућем престаје функција  
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даном одржавања сједнице на којој је 
поднио оставку, односно на првој на-
редној сједници ако је оставка подне-
сена у времену између двије сједнице. 
 

О поднесеној оставци не отвара 
се расправа нити се одлучује, већ се 
само констатује престанак функције, по  
овом основу. 

 
Члан 19. 

 
Вијеће може предсједавајућег ра-

зријешити дужности прије истека вре-
мена на које је изабран ако повјерену 
дужност не обавља у складу са Уставом, 
законом и овим  Пословником, а разрје-
шење се врши према поступку предви-
ђеном за избор предсједавајућег. 

 

Приједлог за разрјешење мора 
бити образложен. 

 

Иницијатива за разрјешење мо-
ра бити потписана најмање од 1/3  иза-
браних вијећника. 

 

Ако предсједавајућем престане 
мандат прије истека времена на које је 
изабран, дужност предсједавајућег до 
избора новог предсједавајућег Вијећа 
врши замјеник предсједавајућег.  

 
Члан20. 

 
Замјеник предсједавајућег може 

поднијети оставку или бити разријеш-
ен функције по поступку који је  за  те 
случајеве прописан за  предсједавајућег. 
 
2.Клубови вијећника 

 
Члан 21. 

 

У  Вијећу се образују клубови 
вијећника политичких странака, коали-
ција и независних вијећника - као обл- 
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ик њиховог организационог дјело-
вања. 

Клуб могу оформити два или 
више вијећника. 
 

Клуб вијећника конституише се 
тако што предсједавајући Вијећа под-
носи списак чланова, потписан од  св-
аког члана клуба вијећника, а посеб-
но се назначавају имена  предсједни-
ка и замјеника  предсједника клуба. 

 

Вијећник може бити члан само 
једног клуба вијећника. 

 

Клубови учествују у раду Вије-
ћа на начин утврђен овим Пословником.

  
Члан 22. 

 
Сваки клуб вијећника има пре-

дсједника који заступа клуб, руководи 
радом клуба и организује његову ак-
тивност.  

 

У току засједања Вијећа клуб 
може овластити једног свог члана да 
изнесе став клуба о одређеном пита-
њу које је на дневном реду сједнице 
Вијећа, о чему предсједник, односно 
замјеник предсједника клуба, обавје-
штава предсједавајућег  Вијећа у току 
расправе. 

 
Члан 23. 

 

Предсједник клуба вијећника у 
писаном облику обавјештава предсје-
давајућег Вијећа о промјени састава 
клуба. 

 

У току засједања Вијећа предсј-
едник клуба вијећника има право за-
тражити десетоминутну паузу за кон-
султације са члановима клуба вијећ-
ника о одређеном питању. 

 

Остала питања у вези са орга-
низацијом, начином рада, правима и  
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обавезама клубова утврђују се прави-
лима која доносе клубови. 
 
3.Секретар Вијећа  

 
Члан 24. 

 
Вијеће има секретара који је др-

жавни службеник и ову дужност обав-
ља професионално. 

 

Секретар вијећа  стара се о орга-
низацији и одржавању сједница Вијећа, 
о законитости аката која доноси Вијеће, 
те о благовременој достави позива одн-
осно припремљених материјала за сјед-
нице  Вијећа, помаже предсједавајућем, 
колегију и вијећницима у припремању 
рада  Вијећа и његових  радних тијела. 
 

Секретар је дужан: 
 

- да се стара о остваривању права и 
дужности вијећника, 

- да прима иницијативе и приједлоге 
упућене Вијећу и даје их на даљу об-
раду надлежним органима и служба-
ма Општине, 

- да обезбјеђује правно-техничку обр-
аду аката  усвојених на сједници Ви-
јећа, 

- да се стара о благовременом објављ-
ивану  прописа и других  аката  које 
доноси Вијеће и доставља закључке и 
вијећничка питања надлежним орга-
нима и службама, 

- да  прати појаве од интереса за оств-
аривање законитости и досљедне пр-
имјене Статута Општине, 

- да координира рад између Вијећа, 
Општинског начелника, служби Оп-
штине и других  организација, 

- да обавља стручне послове правне 
природе у припреми нацрта и приј-
едлога аката која доноси  Вијеће, 

- да чува документацију  Вијећа. 
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3.1. Административно-технички   
             послови  Вијећа 

 
Члан 25 . 

 
Административно-технички 

послови за Вијеће (вођење записника, 
тонско снимање сједница и сл.) обав-
љају се у оквиру служби Општине. 
 
4.Колегиј Вијећа 

 
Члан 26. 

 
У циљу ефикасности и ускла-

ђивања рада, Вијеће успоставља коле-
гиј Вијећа (у даљем тексту: колегиј), ко-
га чине: предсједавајући, замјеник пр-
едсједавајућег, Општински начелник, 
секретар Вијећа, предсједници клубо-
ва вијећника или други представник 
политичке партије и по један предст-
авник политичких партија које немају 
клубове. 

 

Надлежности колегија су: 
 

- да утврђује приједлог програма ра-
да Вијећа, 

- да обезбјеђује реализовање права и 
дужности вијећника у обављању 
њихове функције, 

- да обезбјеђује сарадњу са клубови-
ма  и  између њих, 

- да координира рад радних тијела 
Вијећа, те њихову сарадњу са Вије-
ћем, као и сарадњу Општинског 
начелника  и  Вијећа, 

- прати извршавање одлука и  закљ-
учака Вијећа, 

- руководи и координира активно-
сти у припреми сједница Вијећа и  
њиховог дневног реда, те утврђује 
приједлог дневног реда за сједнице 
Вијећа. 
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Члан 27. 
 

Колегиј ради у сједницама које 
се одржавају по потреби, а најмање јед-
ном између двије сједнице Вијећа. 

 

Сједницу колегија сазива предсј-
едавајући Вијећа, односно замјеник пр-
едсједавајућег. 

 

Сједници из претходног става, 
по позиву оног ко је сазива, могу прису-
ствовати и други вијећници као и пре-
дставници општинских служби. 

 

На сједницама колегија води се 
скраћени записник, а по потреби се до-
ставља  на увид вијећницима. 
 
5.Радна тијела Вијећа     

 
Члан 28. 

 

За разматрање питања из  над-
лежности Вијећа, предлагања аката, те 
проучавање и разматрање других пита-
ња, образују се стална и  повремена  ра-
дна тијела Вијећа. 

 

Стална радна тијела образују се 
према одредбама овог Пословника, а по-
времена радна тијела образују се посеб-
ном одлуком, којом се утврђује и   дјел-
округ рада, овлаштења и састав радног 
тијела. 

 

Радна тијела имају предсједни-
ка,  замјеника предсједника и одређени 
број чланова. 
 

Предсједник, односно замјеник 
предсједника, организује рад радног ти-
јела, предлаже дневни ред и предсједа-
ва  сједницама. 

 
Члан 29. 

 

Вијећник може бити члан једног 
или више радних тијела, а код избора   
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чланова води се рачуна о страначкој, 
националној и полној заступљености. 
За чланове појединих радних тијела, 
поред вијећника, могу бити бирана  
лица стручна за област која је у 
надлежности радног тијела, односно 
јавни радници, с тим што њихов број, 
у правилу, мора бити мањи од броја 
вијећника у том радном тијелу, а пре-
дсједник тијела мора бити из реда виј-
ећника, ако законом, Статутом или 
овим Пословником није другачије ут-
врђено. 
 
 

Стална радна тијела имају по 3 
(три) члана, рачунајући и предсједни-
ка, ако овим Пословником није друга-
чије утврђено, а број повремених рад-
них тијела утврђује се  одлуком  о њи-
ховом оснивању. 

 
Члан 30. 

 
Радна тијела Вијећа у припре-

ми  и  одржавању сједница  дужна  су 
се придржавати одредби овог Посло-
вника.                  

 

О питању које разматрају рад-
на тијела утврђују мишљења, закључ-
ке и приједлоге, у складу са овим Пос-
ловником или посебном одлуком Ви-
јећа.                                                                                     

 
Члан 31. 

 
Предсједник радног тијела ор-

ганизује рад, предлаже дневни ред и 
предсједава сједницама. 

 
Члан 32. 

 
Као стална радна тијела Вијеће 

оснива: комисије,одборе и савјете, а 
њихов састав предлаже Комисија за  
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избор  и  именовање, представке и заш- 
титу људских права. 
 

Иницијативу за образовање пов-
ремених радних тијела  Вијећа, покреће 
предсједавајући, замјеник предсједавај-
ућег, Општински начелник и сваки ви-
јећник. Радна тијела раде у сједницама. 

 

Члан 33. 
 

Предсједник радног тијела, осим 
послова из члана 31, има и сљедеће на-
длежности:  

 

- покреће иницијативу за разматрање 
појединих питања из надлежности 
радног тијела, те сазива сједницу по 
сопственој иницијативи или  иници-
јативи предсједавајућег Вијећа, одно-
сно трећине чланова радног тијела, 

- сарађује са предсједавајућим, Општ-
инским начелником, секретаром Ви-
јећа, предсједницима других радних 
тијела и представницима општинск-
их служби у циљу припреме и орга-
низације радног тијела којим предсј-
едава, 

- потписује акта која доноси радно ти-
јело и врши друге послове у складу 
са овим Пословником или одлуком 
којом је основано. 

 

Члан 34. 
 

Предсједник радног тијела сази-
ва сједницу најмање три дана прије од-
ржавања, ако разлози хитности не нал-
ажу другачије. 

 

Предсједник је дужан сазвати сј-
едницу радног тијела ако то затражи 
предједавајући Вијећа, односно његов 
замјеник, секретар Вијећа  или трећина 
чланова тог радног тијела. 

 

Радно тијело може да ради ако 
сједници присуствује већина чланова   
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тог тијела, а одлучује о питањима из 
своје надлежности већином укупног 
броја чланова. 
 

Ако радно тијело, због неоп-
равданог одсуствовања појединих  чл-
анова, не може одржати сједницу 
ни након два узастопна сазивања, пр-
едсједник радног тијела, односно пр-
едсједавајући Вијећа, предложиће 
Вијећу замјену тих чланова. 

 
Члан 35. 

 
Ради проучавања појединих 

питања из свог дјелокруга, саставља-
ња извјештаја, припремања општег 
акта Вијећа односно Општине, радно 
тијело може да образује радну групу. 
 

Радна тијела утврђују: закључ-
ке, мишљења и приједлоге о размо-
треним питањима. 
 

На захтјев Вијећа, радно тијело 
дужно је поднијети извјештај о свом 
раду. 

 
Члан 36. 

 
Стална радна тијела Вијећа су: 

комисије, одбори  и  савјет. 
 
5.1.Комисије Вијећа су: 
 
- Комисија за избор и именовања, пр-

едставке и заштиту људских права; 
- Комисија за статутарна и мандат-

ноимунитетска питања (у даљем 
тексту: Статутарна комисија), 

- Комисија за буџет  и   финансије; 
- Комисија за општинска признања 

и праћење положаја бораца, ратн-
их војних инвалида и жртава рата 
(у даљем тексту: Комисија за опш-
тинска признања, борце, РВИ и  жр-
тве рата); 
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- Комисија за праћење примјене Етич-

ког кодекса (у даљем тексту: Етичка 
комисија); 

- Комисија за  вјерска питања; 
- Комисија за заштиту културног и пр-

иродног наслијеђа и околине, образ-
овање и здравство; 

- Комисија за социјална питања, повр-
атак избјеглих и расељених лица и 

- Комисија за комунална питања. 
 
5.2.Одбори Вијећа су: 
 

- Одбор за регионалну сарадњу; 
- Надзорни одбор. 
 
5.3.Савјет  Вијећа је:  
 

- Савјет за  културу, спорт  и  заштиту 
здравља дјеце и омладине.  

 
К о м и с и ј е 

 
Члан 37. 

 
Комисија за избор и  именовања, 
представке и заштиту људских права: 

 
- предлаже избор, именовања, однос-

но разрјешења вијећника и других 
лица које бира Вијеће, ако законом, 
Статутом или овим Пословником ни-
је другачије утврђено, 

- сарађује са другим органима  и  ти-
јелима у Општини, прибавља њихо-
ва мишљења  и  утврђује приједлоге  
из претходне алинеје, 

- разматра питања у вези са кршењем 
људских права и слобода утврђених 
Уставом и законом, од стране Опш-
тине, те општинских и других уста-
нова које врше јавна овлаштења, из-
узимајући питања ове природе у ко-
јима су покренути судски, управни и 
други поступци, 
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- предлаже висину накнаде вијећни-

цима и спољним  члановима  радн-
их тијела за рад у радним тијелима 
и обавља друге послове које јој нал-
ожи Вијеће.  

 

Комисија за избор и именова-
ња, представке и заштиту људских 
права има предсједника и два члана, а 
сви се бирају из реда вијећника. 

 

Члан 38. 
 

Статутарна комисија  
 

- прати примјену Статута и других 
аката Вијећа, предлаже њихове до-
пуне или измјене, те учествује у ут-
врђивању  нацрта  и  приједлога  у 
вези са Статутом  и  Пословником 
Вијећа, 

- даје аутентична тумачења одлука 
и других аката које  доноси  Вијеће, 

- разматра опште акте других орга-
на на које треба да даје сагласност 
Вијеће и Вијећу даје своја мишље-
ња и приједлоге, 

- разматра питања у вези са имуни-
тетом вијећника и обавјештава Виј-
еће о случајевима који повлаче пр-
естанак мандата вијећника. 

 

Статутарна комисија има пре-
дсједника и два члана од којих је јед-
ан  члан стручњак из  области права. 

 

Члан 39. 
 

Комисија за буџет  и финансије 
 

- процјењује адекватност буџетске  
класификације у складу са рачуно-
водственим стандардима, 

- сугерише активности око  креира-
ња економичног, ефикасног и  тра-
нспарентног управљања и троше-
ња  буџетских  средстава, 
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- обавља и друга питања за која је за-

дужи Вијеће а у вези су са буџетом.  
 

Комисија за буџет  и финансије 
има предсједника и два  члана, од којих 
је један члан стручњак из области еко-
номије. 

 

Члан 40. 
 

Комисија за општинска признања, 
борце, РВИ и жртве рата 
 

- предлаже Вијећу доношење одлука о 
установљењу награда - признања и  
одликовања за рад, односно  дјела 
која заслужују опште признање и ут-
врђује критерије и поступак за додје-
лу  ових признања, 

- стара се да ликовно или друго умјет-
ничко рјешење признања симболиз-
ује историјске, природне или култу-
рне вриједности  Општине, 

- предлаже обезбјеђење буџетских и 
других средстава  за новчани  износ 
награде, односно признања, 

- припрема и утврђује приједлоге за 
додјелу  признања, 

- прати материјално стање бораца, РВИ 
и жртава рата, те остварује сарадњу 
са организацијама ових категорија ст-
ановништва и предлаже Вијећу мјере 
за побољшање њиховог статуса. 

 

Комисија за општинска призна-
ња, борце, РВИ и жртве рата има пред-
сједника и два члана, од којих је један 
из реда угледних грађана који нису ст-
раначки опредијељени. 

 

Члан  41. 
 

Етичка комисија  
 

- прати примјену Кодекса понашања, 
а нарочито јавно изнесене примједбе 
и препоруке, 
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- подноси извјештај Вијећу са препо-

руком о изрицању корективне мјере. 
 

Остале надлежности ове коми-
сије биће утврђене Пословником о ра-
ду Етичке комисије. 
 

Етичка комисија има предсјед-
ника и четири члана, од којих су два 
из реда угледних и афирмисаних гра-
ђана у јавном раду Општине. 

 
Члан 42. 

 

Комисија за вјерска питања 
 

- прати примјену закона и других 
прописа који се односе на вјерске 
заједнице и даје Вијећу мишљења и 
приједлоге о питањима  у вези са 
односима органа локалне управе и 
вјерских заједница, 

- залаже се за остваривање вјерске и 
националне толеранције на подру-
чју Општине. 

 

Комисија за вјерска питања 
има предсједника и четири члана, од 
којих су два из реда вјерских заједни-
ца са подручја ове Општине. 
                                                                                                                                                                                                

Члан 43. 
 

Комисија за  заштиту  културног  и  
природног наслијеђа  и околине 
 

- предлаже мјере заштите и очувања 
културног и природног наслијеђа  
на подручју општине, 

- разматра питања која се односе на 
заштиту човјекове околине, уређе-
ња грађевинског земљишта, очува-
ње природних и радом  створених 
вриједности, заштите ваздуха, тла, 
воде, водотока те просторног уређ-
ења, са становишта заштите и уна-
ређења очувања човјекове околине, 
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- сарађује са општинским службама, 

организацијама и институцијама на-
длежним за ову област на нивоу Ка-
нтона. 

 

Комисија за заштиту културног 
и природног наслијеђа и околине  има  
предсједника и два  члана, од којих је је-
дан члан из реда стручних, односно на-
учних радника. 

 
Члан 44. 

 

- Комисија за социјална питања, повр-
атак избјеглих и расељених лица ра-
зматра  положај  материјално угрож-
ених категорија становнишва и пре-
длаже Вијећу мјере за поправљање 
тог положаја,                                                                                                                   

- разматра питања и предлаже Вијећу 
мјере за стварање услова  за повратак 
избјеглих и расељених лица.                     
                                  
Ова Комисија има предсједника и 
два члана, од којих је један члан из 
реда повратника. 

 

Члан 45. 
 

Комисија за комунална питања     
                                                                                                                         

- прати и анализира стање и пробле-
ме у комуналној области те предла-
же мјере за унапређење рада надле-
жног предузећа и служби.  

 

Ова Комисија има предсједника 
и два члана, а сви су из реда вијећника. 
 
О д б о р и                                                                        

 

Члан 46. 
 

Обор за регионалну сарадњу 
 

- ради на јачању економске, културне 
и друге сарадње ове Општине са др-
угим општинама у БиХ и успостав- 
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- ља сарадњу са одговарајућим орга-

нима, 
- даје мишљење Вијећу о закључива-

њу уговора о економској сарадњи, 
- ради  друге послове  у циљу  унап-

ређења  регионалне сарадње.                                                                                             
 

Одбор за регионалну сарадњу 
има предсједника и два члана који се 
бирају из реда вијећника  и  стручних 
лица из одређених области. 

 

Члан 47. 
                                                                                                                                                                       

Надзорни одбор 
 

- врши контролу и надзор над упра-
вљањем имовином Општине, 

- разматра примједбе, односно приј-
едлоге које појединци или правна 
лица упућују Општини те предла-
же мјере за рјешавање одређених 
спорних питања. 

 

Надзорни одбор има предсјед-
ника и два члана, а сви су из реда виј-
ећника. 
 

С а в ј е т 
 

Члан 48. 
 

Савјет за културу, спорт, заштиту 
здравља дјеце и  омладине  
 

- даје сугестије Вијећу о одржавању 
манифестација културног  садржа-
ја и сугерише оснивање секција при 
основној школи и дому културе те 
предлаже планирање средстава у 
буџету за стимулисање  и извођење 
ових садржаја, 

- остварује сарадњу са одговарајућ-
им институцијама сусједних општ-
ина и Кантона, даје приједлоге  Ви-
јећу о начину организовања спорта 
на нивоу Општине и о кориштењу  
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спортских објеката и терена,          

- успоставља сарадњу са основном шк-
олом и домом здравља на плану от-
кривања потенцијалних  и  активних  
корисника токсикоманија и контин-
уирано ради на спречавању ових појава. 

 

Савјет за културу, спорт, зашти-
ту здравља дјеце и омладине има пред-
сједника и четири члана, од којих су 
два представници основне школе и до-
ма здравља. 

 
Члан 49. 

 

Чланови радних тијела Вијећа 
имају право на новчану накнаду за рад, 
у складу са одлуком Вијећа. 

 

Службе Општине пружају  члан-
овима радних тијела стручну и админ-
истративну помоћ. 
 
V  НАЧИН РАДА ВИЈЕЋА 
 
1. Програм рада Вијећа  

 
Члан 50. 

 
Вијеће доноси  свој Програм ра-

да за календарску годину, по правилу 
до почетка  те године. 

Програмом из претходног става  
утврђују се послови  и  задаци из дјело-
круга рада Вијећа који произлазе из Ус-
тава, закона, Статута Општине, утврђе-
не политике  и  економског развоја Оп-
штине. 

Уз свако питање које Програм 
ра-да третира, означава се носилац по-
сла и рок за  разматрање од стране Ви-
јећа. 

Радна тијела Вијећа, при утвр-
ђивању својих послова, придржавају се 
Програма рада Вијећа. 
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Члан 51. 

 

У припремама за израду нацр-
та Програма рада Вијећа предсједава-
јући и секретар Вијећа прибављају ми-
шљања и приједлоге о питањима која 
треба унијети у Програм рада Вијећа 
од Општинског начелника, вијећни-
ка, радних тијела вијећа, општинскх 
служби за управу, политичких стран-
ака, Скупштине Босанско-подринјск-
ог кантона Горажде те мјесних заједн-
ица, грађана и удружења. 

На основу прикупљених миш-
љења из претходног става, колегиј пр-
ипрема и утврђује приједлог Програ-
ма рада Вијећа, који се потом упућује 
на разматрање. 

Након доношења Програм  ра-
да Вијећа објављује се у службеном гл-
асилу Општине. 
 

2.Сједнице Вијећа   
 

Члан 52. 
 

Вијеће ради у сједницама које 
су отворене за јавност, а могу бити: 
редовне, свечане и ванредне. 

Редовне сједнице одржавају се 
у правилу једном мјесечно, свечана 
сједница поводом Дана Општине, а 
ванредне изузетно, у случајевима оп-
асности по јавну безбједност, елеме-
нтарних непогода, епидемија и  хит-
ности (када би усљед неодржавања сје-
днице могле наступити штетне посљед-
ице по друштвени интерес и сл.). 

Термин одржавања сједница 
утврђује предсједавајући у договору 
са шефовима клубова, Општинским 
начелником и секретаром Вијећа. 
 

3.Сазивање сједнице 
 

Члан 53. 
 

Сједницу сазива предсједавају- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
ћи, односно замјеник предсједавајућег, 
у случајевима прописаним овим Посло-
вником. 

 

У случају одбијања предсједава-
јућег да сазове сједницу, сазваће је њег-
ов замјеник, а ако и он то одбије, сједн-
ицу, уз помоћ секретара Вијећа, може 
сазвати вијећник кога за то у писаном 
облику овласти 1/3 вијећника.  

 

Правило из претходног става пр-
имијениће се и ако предсједавајући пр-
екине сједницу без сагласности  Вијећа. 

 

У случајевима из претходна два 
става колегиј је обавезан да као прву та-
чку дневног реда на наредној сједници 
стави расправу о одговорности предсје-
давајућег, односно његовог замјеника. 

Сједницом колегија из претход-
ног става предсједаваће члан колегија 
кога одреди већина од укупног броја 
изабраних вијећника.  

 

Члан 54. 
 

Позив за сједнице Вијећа упућује 
се сједнице вијећницима, предсједниц-
има савјета мјесних заједница, Општин-
ском начелнику, шефовима  општинск-
их служби  чији материјали су на  днев-
ном реду сједнице и осталим учесници-
ма у сједници најмање седам дана при-
је дана одржавања, а уз позив се доста-
вља приједлог дневног реда, записник 
са претходне сједнице  и материјали по 
појединим тачкама дневног реда. 
 

4.Дневни ред сједнице 
 

Члан 55. 
 

Приједлог дневног реда редовне 
сједнице утврђује колегиј. 
 

Захтјев за уврштавање одређен-
ог питања  на дневни ред сједнице има 
право поднијети колегију Општински  
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начелник, сваки вијећник, предсједн-
ик сваког радног тијела Вијећа, сваки 
клуб вијећника, као и руководећи сл-
ужбеници  општинских служби за пи-
тања из свог дјелокруга рада. 

 

Члан 56. 
 

Захтјеви за измјенама  приједл-
ога дневног реда редовне сједнице до-
стављају се колегију у  писаној форми 
са образложењем најкасније три дана 
прије дана одржавања сједнице. 

 

Дневни ред сједнице Вијећа ут-
врђује се на основу приједлога коле-
гија и захтјева поднесених у складу са 
одредбама претходног и овог члана 
Пословника, на почетку сједнице, 
већином гласова од укупног броја  
изабраних вијећника. 

 

Само изузетно, и то ако вијећн-
ици такав приједлог изгласају већин-
ом гласова од укупног броја изабран-
их вијећника, може се тражити измје-
на дневног реда на самој сједници. 

 

Кворум за одржавање сједнице 
чини натполовична већина од укуп-
но изабраног броја вијећника. 

 

На основу утврђене евиденци-
је од стране секретара или  записнич-
ара, предсједавајући констатује да по-
стоји кворум и о томе обавјештава ви-
јећнике. 

 

Пошто утврди да постоји квор-
ум за рад Вијећа, предсједавајући даје 
на расправу и усвајање записник са 
претходне сједнице. 

 

Сваки вијећник има право да 
на записник из претходног става даје 
примједбе, а  о њиховој  основаности 
одлучује Вијеће. 

 

Ако се примједбе на записн-
ик усвоје, одговарајуће измјене и  
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допуне уврстиће се у записник, а ако 
их није било или нису усвојене, запи-
сник се сматра усвојеним. 
 

Акти Вијећа доносе се натполо-
вичном већином од укупног броја изаб-
раних вијећника, уколико  Уставом, за-
коном или Статутом Општине односно 
овим Пословником није другачије про-
писано.  
 

5.Учешће у раду сједнице 
 

Члан 57. 
 

Сви вијећници имају право и ду-
жност да активно учествују у раду и од-
лучивању на сједницама Вијећа.                         

У раду сједнице, без права одлу-
чивања, учествују Општински начелн-
ик, помоћници Општинског начелника 
и други руководећи службеници, спољ-
ни чланови радних тијела, стручни и 
јавни радници који су позвани ради из-
ношења својих мишљења о одређеним 
питањима, предсједници савјета мјесн-
их заједница, а по одобрењу Вијећа и 
представници грађана, организација и 
удружења, чији су интереси обухваће-
ни питањима из дневног реда. 
 

Члан 58. 
 

Вијећник, као и остали учесници 
у раду сједнице Вијећа, може да говори 
пошто затражи и добије ријеч од пред-
сједавајућег. 

 

Пријаве за ријеч могу да се под-
носе до завршетка претреса о поједин-
им тачкама дневног реда. 

 

Предсједавајући обавезно најав-
љује вијећника који ће говорити, а дуж-
ан га је упозорити ако се удаљи од пит-
ања које је предмет претреса и одузети 
му ријеч ако се и послије упозорења не 
држи дневног реда. 
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Члан   59. 

 
Вијеће може одлучити да један 

учесник у расправи, односно претре-
су, о истом питању може говорити са-
мо једном, а изузетно, може се огра-
ничити и вријеме трајања излагања 
(ако сједница траје дуже или у случају 
обимности дневног реда и већег броја 
заинтересованих за дискусију). 

 
Члан 60. 

 

Вијећнику који жели да говори 
о повреди Пословника или о повреди 
утврђеног дневног реда, предсједава-
јући даје ријеч одмах и његов говор не 
може трајати дуже од три минута. По-
слије изнесеног приговора, предсједа-
вајући даје објашњење, а ако вијећник 
из претходног става није задовољан, о 
томе се рјешава на сједници. 

 
Члан 61. 

 

Ако вијећник тражи ријеч да 
би исправио навод који је нетачно из-
ложен и који је повод неспоразума или 
је изазвао потребу за објашњењем, 
предсједавајући ће му дати ријеч чим 
се заврши говор онога који је изазвао 
потребу исправке. 

Вијећних се у случају из прет-  
Ходног става мора ограничити на ис-
правку, односно објашњење, а тај гов-
ор не може трајати дуже од три минута.                                                                                                                          

 
Члан 62. 

 

Предсједавајући Вијећа даје па-
узу у трајању од најдуже тридесет ми-
нута ради одмора у току засједања, а 
у случају потребе за консултацијама 
или прибављања мишљења, пауза мо-
же трајати највише десет минута.    

23.јул/српањ 2008. 
  
                                                 
Паузу могу затражити клубови 

вијећника, Општински начелник или 
1/3 вијећника. 
 
6.Одржавање  реда на сједници 
                                                                            

Члан 63. 
 

О  одржавању реда на сједници 
стара се предсједавајући. 
 

Повредом реда на сједници см-
атра се непридржавање одредби Пос-
ловника, некоректно и недолично по-
нашање према учесницима и присут-
нима на сједници, те ометање норма-
лног тока сједнице.       

 

За повреду реда предсједавајући 
може вијећника опоменути, одузети 
му ријеч и удаљити га  са сједнице. 

 
Члан 64. 

 
Опомена се изриче вијећнику ко-

ји на сједници својим понашањем или 
говором нарушава ред или повређује 
одредбе Пословника, узимањем  ријечи 
кад му је предсједавајући није дао и 
упадањем у ријеч  говорнику. 

 

Одузимање ријечи изриче се  
вијећнику који је на истој сједници већ 
упозорен због непридржавања реда и 
одредаба Пословника. 

 

Удаљење са сједнице изриче се  
вијећнику који не поступи по захтјеву 
предсједавајућег кад му он изрекне мје-
ру одузимања ријечи или када на дру-
ги начин омета или спречава рад на сје-
дници, када на сједници вријеђа вијећ-
нике појединачно или комплетно  Вије-
ће, односно корисити рјечник непримј-
ерен  јавним мјестима. 

 

Вијећник може бити удаљен само 
са сједнице на којој је повриједио ред и 
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правила понашања, а дужан је да се 
одмах по изрицању ове мјере удаљи 
из просторије у којој се сједница 
одржава и не може учествовати у  
даљем раду сједнице. 
 

Предсједавајући може нареди-
ти да се из сале са сједнице удаљи и 
сваки други учесник који нарушава 
ред. 

 

Мјеру удаљења могу предло-
жити и вијећници, о чему се изјаш-
њава Вијеће, без  разматрања. 

 
Члан 65. 

 
Предсједавајући прекида, одн-

осно одлаже рад Вијећа (док се не ис-
пуне потребни услови), кад утврди 
недостатак кворума, кад не може да 
одржи ред и у другим случајевима 
ако то закључи Вијеће. 

 

О наставку прекинуте сједни-
це одлуку доноси колегиј.    
                                                                                                                        
7.Ток сједнице. 

 
Члан 66. 

 
Након утврђивања кворума, 

предсједавајући отвара сједницу. 
 

Прије усвајања дневног реда, 
предсједавајући информише Вијеће 
који вијећници су га обавијестили да 
не могу присуствовати сједници, као 
и о разлозима њихове спријечености. 

                                                                               
Члан 67. 

 

Дневни ред сједнице утврђује 
се на почетку сједнице, у складу са 
одредбама члана 55. и 56.овог Послов-
ника, а изузетно се може у току сједн-
ице измијенити редослијед појединих 
тачака дневног реда. 
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Предсједавајући Вијећа, Општи-
нски начелник или неко од чланова ко-
легија могу изузетно предложити да се 
одређено питање уврсти на дневни ред 
на самој сједници, али су дужни да об-
разложе хитност таквог приједлога. 

 

Предсједавајући објављује утрђ-
еним дневни ред сједнице када се вије-
ћници изјасне о приједлогу дневног реда. 

 
Члан 68. 

 

Послије усвајања дневног реда 
прелази се на разматрање појединих 
питања према утврђеном  редослиједу. 

 

На сједници се разматра свако 
питање дневног реда прије него што се 
о  њему одлучује, осим ако је овим Пос-
ловником одређено да се о неком пита-
њу одлучује без разматрања. 

 
Члан 69. 

 

Разматрање питања из предлож-
еног дневног реда почиње излагањем  
представника предлагача уколико је то 
потребно, а затим извјестиоца радног 
тијела Вијећа, ако жели да детаљније 
упозна вијећнике о мишљењима и при-
једлозима радног тијела; потом ријеч 
добивају вијећници и други учесници у 
раду сједнице.  

 
Члан 70. 

 

Разматрање из претходног чла-
на може бити опште и у појединостима.  
 

У току општег разматрања  рас-
правља се о приједлогу у начелу и могу 
се износити мишљења, тражити објаш-
њења и покретати питања од значаја за 
конкретну тему. 

 

У току разматрања о појединос-
тима, Вијеће  може одлучити да се расп- 
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равља о дијеловима, односно одјељц-
има или члановима општег акта. 
 

Када се утврди да више нема 
пријављених за учешће у расправи, 
предсједавајући закључује расправу.
    
8. Одлучивање 

 
Члан 71. 

 
Вијеће двотрећинском већин-

ом гласова од  укупног тј. изабраног  
броја вијећника,  одлучује о донош-
ењу, односно измјенама и допунама 
Статута, о оснивању или укидању мј-
есне заједнице, о вишегодишњем за-
дуживању Општине и о преношењу 
послова из самоуправног дјелокруга 
Општине. 

 

О свим осталим питањима од-
лучује се већином гласова од укупног 
броја изабраних вијећника. 

 
Члан 72. 

 
Гласање је јавно осим у случај-

евима утврђеним  Статутом, овим По-
словником или посебном одлуком Ви-
јећа, а врши се тако што се  вијећници 
на позив предсједавајућег истовреме-
но изјашнајвају  подизањем  руке или 
картона са  ријечи ”за“, “против” или 
”уздржан”, а потом  предсједавајући 
утврђује и објављује резултате гласа-
ња и констатује да ли је  приједлог о 
коме се гласало  прихваћен или одб-
ијен. 

 
Члан 73. 

 
Кад постоји сумња у резултат 

гласања, приступа се појединачном 
изјашњавању вијећника. Захтјев за по-
јединачним гласањем могу поднијети  
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предсједавајући, замјеник предсједавај-
ућег, предсједник сваког клуба вијећн-
ика или најмање три вијећника који су 
присуствовали гласању које се доводи у 
сумњу.  

Поименично гласање врши се та-
ко што секретар Вијећа прозива вијећн-
ике поименично и биљежи како су гла-
сали. 

 
Члан 74. 

 
Тајно гласање врши се гласачким 

листићима након што предсједавајући 
објасни начин гласања у складу са овим 
Пословником. 

 

Сваки вијећник добија по један 
гласачки листић, који након попуњава-
ња одговора, лично убацује у гласачку 
кутију. 
 

Члан 75. 
 

Прије тајног гласања бира се из-
борна комисија од три члана из реда 
вијећника, која руководи гласањем и 
утврђује резултате.    

          

Гласачки листић из кога се не мо-
же утврдити како се вијећник изјаснио 
сматра се неважећим. Предсједник изб-
орне комисије објављује резултате гла-
сања и саопштава колико је вијећника 
укупно гласало, колико од тога “за”, ко-
лико “против”, колико је “уздржаних” 
и колико има неважећих листића, а за-
тим констатује да ли је приједлог о 
коме се гласало прихваћен или одбијен.         
 
9.Записник 

 
Члан 76. 

 

О раду на сједници Вијећа води 
се записник и врши тонско снимање.  
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Записник садржи основне под-
атке о раду на сједници Вијећа, изнес-
еним приједлозима, донесеним одлу-
кама и утврђеним закључцима, као и 
вијећничка питања и иницијативе.                                                                                                                                                                               
У записник се уносе и резултати гла-
сања о појединим питањима. 

 
Члан 77. 

 
Вијећник који је на сједници 

издвојио мишљење може тражити да 
се битни дијелови његове изјаве унесу 
дословно у записник. 

 

Записник се саставља по завр-
шетку сједнице и упућује свим вијећ-
ницима уз позив за наредну сједницу.            

   

Сваки вијећник има право да 
на записник даје примједбе, а о осно-
ваности примједби одлучује се на сј-
едници без расправе. 

 

Ако се примједбе усвоје, у зап-
иснику ће се извршити одговарајуће 
измјене или допуне. 

 

Записник на који нису ставље-
не примједбе, као и записник за који 
су прихваћене дате примједбе,  усваја 
се без расправе. 

 
Члан 78. 

 
Записник потписују предсједа-

вајући и записничар, а о чувању изво-
рника записника стара се секретар Ви-
јећа. 

 

Тонски снимци чувају се и чи-
не саставни дио документације о сјед-
ници Вијећа. 
 

Усвојени записник је јавни до-
кумент о раду Вијећа и стоји код секр-
етара Вијећа на располагању за јавни 
увид.  
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10. Рад Вијећа за вријеме ванредних  
       околности, ратног стања или  
        непосредне ратне опасности 
  

Члан 79. 
 

Вијеће за вријеме ванредних око-
лности, ратног стања или непосредне 
ратне опасности наставља са радом у 
складу са Уставом, законом, Статутом и 
другим прописима. 

 

На рад и организацију Вијећа у 
условима из претходног става примјењ-
ује се овај Пословник, ако Статутом Оп-
штине или другим актом Вијећа није 
другачије утврђено. 
 

Члан 80. 
 

У случајевима из претходног чл-
ана вијећници који су позвани на војну 
дужност или су из других разлога про-
мијенили своје пребивалиште, односно 
адресу, дужни су да у најкраћем року 
обавијесте  Вијеће о тој промјени.  

 
Члан 81. 

 

Материјали за сједнице у случа-
јевима из чланова 79.и 80.могу се уруч-
ити вијећницима непосредно уочи сјед-
нице или на самој сједници ако из обје-
ктивних разлога није било могућности 
да се доставе раније. 

 
Члан 82. 

 

Предсједавајући Вијећа у случа-
јевима из  чланова 80. и 81. овог Послов-
ника 
- разматра непосредне задатке које тр-

еба предузети у вези са радом Вијећа 
и одржавањем сједнице, те одређује  
вријеме и мјесто одржавања сједнице, 

- разматра проблеме и изналази начи- 
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- не за позивање вијећника на сједн-

ицу те одлучује о начину достављ-
ања материјала које треба размотр-
ити на сједници, а све то, полазећи 
од процјене политичке и безбједн-
осне ситуације. 

 

Ако предсједавајући оцијени да 
се сједница не може сазвати, о посло-
вима из надлежности Вијећа одлучује  
ратно предсједништво, које се форми-
ра у складу са законом. 

 

Акте које донесе ратно предсје-
дништво у периоду кад се сједница Ви-
јећа не може сазвати потврђује Вијеће 
на првој наредној сједници. 
 
VI   АКТИ ВИЈЕЋА И ПОСТУПАК  
        ЊИХОВОГ ДОНОШЕЊА 
 
1.Врсте аката 

 
Члан 83. 

 
У вршењу својих права и дуж-

ности Вијеће доноси Статут,  Послов-
ник о раду Вијећа, буџет, планове и 
програме, резолуције, препоруке,  од-
луке, рјешења и закључке, смјернице 
и друга акта из своје надлежности. 

 
Члан 84. 

 
Статутом Општине уређује се 

организација и статус Општине, њене 
надлежности и структура локалне са-
моуправе. 

 

Пословником о раду Општи-
нског вијећа утврђују се права и дуж-
ности вијећника и клубова вијећника, 
организација и начин рада Вијећа, ја-
вност рада, програмирање и усклађи-
вање рада Вијећа и његових радних 
тијела, однос Вијећа према политичк- 
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им странкама у Општини, сарадња са  
скупштином Кантона и  скупштинама, 
односно вијећима других општина, рад 
Вијећа у ванредним околностима и др. 
 

Буџетом Вијеће планира годиш-
ње приходе и расходе; 
 

Планове и програме Вијеће до-
носи ради остваривања заједничких ци-
љева и интереса привредног и друшт-
веног развоја Општине. 
 

Резолуцијом се указује на стање, 
проблеме и потребе у свим областима 
или одређеној области друштвеног жи-
вота  и утврђује политику која треба да 
се води с тим у вези као и мјере за њено 
провођење; 
 

Препоруком се указује на значај 
одређених питања и на потребу  одређ-
еног понашања које се односи на  одре-
ђену област или на извршавање закона 
и  других општих аката, а предлажу се 
и мјере које би општинске службе тре-
бале да предузму ради рјешавања одре-
ђених питања; 

 

Одлука се доноси као акт за вр-
шење  права и дужности Вијећа, као акт 
извршавања закона или као акт утврђи-
вања унутрашње организације и одно-
са у Вијећу. 

 

Одлуком као актом за вршење 
права и дужности Вијећа  одлучује се о 
избору, именовању, смјењивању, опоз-
иву и оставци, давању сагласности на 
акте као и о другим правима у складу 
Статутом и овим Пословником. 

Рјешењем се на основу закона и 
других прописа рјешава о правима и 
обавезама или правним интересима гр-
ађана и правних лица. 

 

Закључком Вијеће у оквиру свог 
дјелокруга заузима ставове и изражава 
мишљење о питањима о којима је расп- 
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рављало, те уређује унутрашње одно-
се у Вијећу, ако нису уређени овим 
Пословником. 
 

Смјерницама Вијеће усмјерава 
рад Општинског начелника и општи-
нских служби у погледу провођења 
утврђене политике и извршавања зак-
она и других прописа. 
 
2.Поступак за доношење општих  
   аката Вијећа 

 
Члан 85. 

 

Поступак за доношење општ-
их аката Вијећа покреће се на иници-
јативу предлагача и мора бити образ-
ложена. 

 

Иницијатива се упућује предс-
једавајућем, а он је доставља Општин-
ском начелнику на разматрање и дав-
ање мишљења, у року од тридесет дана. 
 

Ако је Програмом рада Вијећа 
предвиђено доношење одређеног ак-
та, сматра се да је тиме прихваћена и 
иницијатива за његово доношење. 

 

Иницијативу за доношење ак-
та може  поднијети сваки вијећник и 
свако радно тијело Вијећа, Општинс-
ки начелник, општинске службе, одн-
осно њихови руководећи  службени-
ци, органи мјесних заједница, удруж-
ења грађана и јавна предузећа, однос-
но друга правна лица. 

 
Члан 86. 

 

Иницијатива из претходног чл-
ана мора садржати правни основ, осн-
овни садржај и разлоге доношења.  

О  иницијативи се води начел-
ан претрес на сједници Вијећа на којој 
присуствује и подносилац иницијати- 
ве и може учествовати у претресу.   
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Ако се, на основу начелног прет-
реса, Вијеће изјасни за  потребу донош-
ења општег акта  закључком о усвајању 
иницијативе,  утврђује се стручни обра-
ђивач.                                                                                           

 

Изузетно, ако се иницијатива из 
претходних одредби односи на питања 
која по свом садржају и карактеру не 
захтијевају детаљније разматрање, Вије-
ће може прихватити иницијативу без на-
челног претреса. 

 

Члан 87. 
 

Право на подношење нацрта и пр-
иједлога општих аката које доноси Ви-
јеће, имају овлаштени предлагачи и  то: 
Општински начелник, радна тијела Ви-
јећа, клубови вијећника и сваки вијећник. 

 

Члан 88. 
 

Нацрт општег акта, ако је неопх-
одан због природе односно важности 
акта, утврђују овлаштени предлагачи 
уз стручну сарадњу обрађивача (општ-
инска правно-административна служба, 
управна организација, јавна предузећа 
и други субјекти). 

Нацрт треба да буде израђен та-
ко да су у њему, у виду правних одред-
би, формулисана рјешења која се пред-
лажу, с тим што се поједине одредбе 
могу дати у једној или више варијанти.      

                 

Уз нацрт општег  акта треба да-
ти образложење у коме се означава пра-
вни основ за доношење акта и објашње-
ња правних рјешења садржаних у нац-
рту, мишљење органа који су консулто-
вани у току израде нацрта, а које подн-
осилац нацрта није прихватио, као и ра-
злоге тог неприхватања. Ако се нацрт-
ом врше измјене и допуне, уз нацрт се 
прилаже и текст одредаба које се миј-
ењају, односно допуњују. 
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Члан 89. 

 
Уколико је Статутом предвиђ-

ена јавна расправа, или  Вијеће одлу-
чи да о нацрту акта треба обавити јав-
ну расправу, одредиће и њено траја-
ње, као и орган овлаштен за провођење 
јавне расправе. 

 

Орган овлаштен за провођење 
јавне расправе дужан је нарочито: 

 

- обезбиједити да нацрт општег акта 
буде доступан јавности, 

- пратити расправу и благовремено 
прикупити све примједбе, мишље-
ња и приједлоге који из распараве 
произлазе, 

- анализирати резултате и о њима по-
днијети извјештај Вијећу и овлашт-
еном предлагачу. 

 

Приликом разматрања извјеш-
таја о резултатима јавне расправе Виј-
еће одлучује о томе које примједбе од-
носно приједлоге ће укључити у текст 
приједлога општег акта. 

 
Члан 90. 

 
Вијеће може овлаштеном пред-

лагачу дати налог да без претходно 
обављене јавне расправе приступи из-
ради приједлога општег акта. 

 

Приједлог општег акта Вијећа 
подноси се у облику у коме се тај акт  
доноси. 

 

Приједлог из претходног става 
мора бити образложен. 

 

У образложењу приједлога оп-
штег акта овлаштени предлагач дуж-
ан је објаснити разлоге због којих није 
прихватио одређене приједлоге, одн-
осно мишљења и примједбе дате у то-
ку јавне расправе (ако је акт био дат  
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на јавну расправу), дужан је навести пр-
авни основ за доношење акта те чиње-
ницу да ли усвајање тог акта захтијева 
ангажовање финансијских средстава као 
и друге околности значајне за питања 
која се актом уређују.  
 

Овлаштени предлагач доставља 
текст приједлога општег акта предсјед-
авајућем Вијећа, као и предсједнику на-
длежног радног тијела, а, ако Општинс-
ки начелник није предлагач, овај текст 
доставља се и Начелнику ради давања 
мишљења. 

 
Члан 91. 

 
Надлежно радно тијело разматра 

приједлог општег акта и подноси извје-
штај Вијећу, са евентуалним сугестијама  
за измјену или допуну приједлога опш-
тег акта. 

 

Ако се овлаштени предлагач ни-
је сагласио са мишљењем радног тијела 
из претходног става, његов се став уно-
си у извјештај са потребним образложе-
њем.  

 

У случају из претходног става, о 
сугестијама, односно мишљењима, и пр-
иједлозма надлежног радног тијела во-
ди се  посебна расправа у Вијећу. 

 
Члан 92. 

 

На почетку расправе у Вијећу ов-
лаштени предлагач општег акта може 
да изложи допунско образложење приј-
едлога и да учествује у расправи до ње-
ног закључења по том питању. 

 
Члан 93. 

 

Након завршене расправе о при-
једлогу општег акта Вијеће може прије- 
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длог општег акта усвојити, одбити 
или вратити предлагачу на допуну. 
 

Ако је приједлог одбијен, Вије-
ће закључком утврђује за колико вре-
мена може бити поново на дневном 
реду сједнице. 

 

Када Вијеће врати приједлог ов-
лаштеном предлагачу, учиниће то са 
упутом да га допуни, односно измије-
ни у складу са утврђеним ставом Вијећа. 
 

3.Хитан поступак за доношење аката 
 

Члан 94. 
 

Ако је доношење општег акта 
хитно и ако би његово недоношење  у 
одређеном року и у одређеним ситуа-
цијама могло имати штетне посљеди-
це по друштвени интерес, приједлог 
општег акта може се поднијети Вијећу 
на разматрање и усвајање без претхо-
дне расправе у одговарајућим тијели-
ма Вијећа. 

 

Када се Вијећу подноси прије-
длог за доношење акта по хитном по-
ступку, претходно ће се гласати о оп-
равданости  разлога за хитним посту-
пком, а потом расправљати  и одлуч-
ивати о самом  акту. 
 

4.Потписивање и објављивање аката 
 

Члан 95. 
 

Приједлози аката који се при-
премају за усвајање од стране Вијећа 
обавезно садрже име и презиме оно-
га ко је материјал припремио (у даљ-
ем тексту: аутор), као и име, односно 
назив радног тијела које је утврди-
ло текст приједлога. 

 

Приређивач, односно аутор те-
кста из претходног става одговоран је 
за суштинску и језичку исправност акта 
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и обавезан је, кад Вијеће то затражи, откло-
нити неисправноси односно нејасноће. 

 

Подаци из претходног става бр-
ишу се послије усвајања текста од стр-
ане Вијећа, али биљешка о томе треба 
да остане у документацији са сједнице. 

 

Акте које доноси Општинско ви-
јеће потписује предсједавајући Вијећа, 
односно његов замјеник или вијећник 
који је предсједавао сједницом, у случа-
јевима утврђеним овим Пословником. 

 

Акте које доносе радна тијела 
Вијећа потписују њихови предсједници. 

 

Члан 96. 
 

Овлаштено лице потписује ориг-
инал акта у тексту какав је усвојен, а по-
тписани примјерци са овјером чувају се 
у складу са одредбама овог Пословника. 

 

Члан 97. 
 

        Општи акти Вијећа, у правилу, обја 
вљују се у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Изузетно, из разлога хитности, 
акти из претходног става могу бити  об-
јављени на огласној табли Општине, а 
накнадно у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“. 

 

У правилу, општи акти Вијећа 
објављују се осам дана прије њиховог 
ступања на снагу, ако самим актом 
или другим прописом Вијећа није др-
угачије утврђено. 

 

За објављивање општих аката Ви-
јећа одговоран је секретар Вијећа. 
 

  5. Исправке штампарских  грешака  
      у актима 

 

Члан 98. 
 

Исправке штампарских грешака 
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ака у објављеном тексту општег акта 
Вијећа, послије упоређивања са изво-
рним текстом, врше се  у „Службеним 
новинама Босанско-подрињског кант-
она“. 
 
6.Давање аутентичног тумачења  

 
Члан 99. 

 

Аутентичним тумачењем Вије-
ће утврђује вјеродостојност, односно 
истинитост и изворност, као и прави-
лан смисао недовољно јасне одредбе 
општег акта Вијећа. 

 

Тумачење из претходног става 
је општи акт Вијећа, а примјењује се, 
ако је могуће, од дана примјене акта 
за који се даје аутентично тумачење. 

 

Иницијативу за давање аутен-
тичног тумачења  из овог члана, могу 
дати грађани, предузећа и друга пра-
вна лица. 

 

Приједлог за утврђивање ауте-
нтичног тумачења могу подносити  
вијећници појединачно, клубови  виј-
ећника, радна тијела Вијећа, Општин-
ски начелник и други  овлаштени пр-
едлагачи  аката. 

 

Приједлог из претходног става, 
са означењем акта и одредбе за коју се 
тражи тумачење, подноси се предсјед-
авајућем, а он га упућује Статутарној 
комисији и Општинском начелнику, 
ако он није подносилац приједлога. 

 
Члан 100. 

 

Статутарна комисија, пошто пр-
ибави потребну документацију и ми-
шљење Општинског начелника и ор-
гана надлежних за старање о прово-
ђењу општег акта за који се тражи ту-
мачење (у сарадњи са другим надлеж- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
ним радним тијелима Вијећа), заузима 
став  о основаности приједлога за тума-
чење. 

 

Ако сматра да је приједлог за да-
вање аутентичног тумачења основан, 
Комисија Вијећу доставља приједлог те-
кста аутентичног тумачења, а ако нала-
зи да је неоснован - обавјештава о томе 
Вијеће. 

 
Члан 101. 

 
Одлуку о основаности приједло-

га за аутентично тумачење и текст акта 
о аутентичном тумачењу доноси Ви-
јеће. 

Аутентично тумачење објављује 
се на огласној табли Општине, а накна-
дно и у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
VII  ПОСТУПАК ИЗБОРА,  
        ИМЕНОВАЊА И РАЗРЈЕШЕЊА 
 
1. Опште одредбе 

 
Члан 102. 

 
Поступак избора, именовања и 

разрјешења из надлежности Вијећа вр-
ши се у складу са одредбама  закона, 
Статута и овог Пословника. 

 

Поступку из претходног става пр-
етходи консултовање политичких стра-
нака и коалиција заступљених у Вијећу. 

 
Члан 103. 

 

Избором из претходног члана ру-
ководи предсједавајући Вијећа. 

 

Кад се избор врши тајним гласа-
њем, предсједавајућем помаже секретар 
Вијећа и један, односно два вијећника 
које одреди Вијеће. 
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Ако је предсједавајући Вијећа 

кандидат за избор, или се ради о њег-
овом разрјешењу, сједницом ће за вр-
ијеме његовог избора, односно разрје-
шења, руководити замјеник предсјед-
авајућег. 

 

Ако је и замјеник предсједавај-
ућег кандидат за избор или се ради о 
његовом разрјешењу, сједницом ће за 
вријеме његовог избора односно раз-
рјешења, руководити један од вијећн-
ика кога одреди Вијеће. 
 
2. Подношење приједлога за избор  
    и именовање 

 
Члан 104. 

 
Приједлог кандидата за избор 

и именовање из надлежности Вијећа 
дају Комисија за избор и именовања, 
представке и заштиту људских права, 
Општински начелник и вијећници. 

 

О приједлогу из претходног ст-
ава гласа се појединачно за сваког ка-
ндидата, осим кад се гласа за избор 
чланова  радних тијела, које се обавља 
јединствено за листу. 

 

Уколико се са листе за избор 
радних тијела оспори избор или име-
новање појединог кандидата или тре-
ба извршити накнадно допуну или за-
мјену неког од чланова, за тог се канд-
идата гласа одвојено. 

 
Члан 105. 

 
Гласање о приједлогу за избор, 

односно именовање, у правилу је јав-
но, осим кад је Статутом или овим 
Пословником предвиђено тајно гласа-
ње.  

 

Јавно гласање врши се редосл- 
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иједом којим су кандидати предложени, 
односно уписани. 

                                                      

Тајно гласање врши се гласачк-
им листићима: исте величине,облика и 
боје.    

 

На листићима је отиснут печат 
Вијећа.   

 

 У гласачки листић уносе се ред-
ни број и име и презиме свих канди-
дата и то редом којим су предложени.   

 

 Кад се гласа за листу у цјелини, 
у гласачки листић уносе се све канди-
датске листе.    

 

Кад се гласа за кандидате појед-
иначно, гласа се заокруживањем редн-
ог броја испред имена кандидата за 
кога се гласа.  

 

  Кад се гласа о кандидатској ли-
сти,  гласа се ”за листу“ или “против 
листе“  (у  цјелини). 

 
Члан 106. 

 
Када предсједавајући објави да је  

гласање завршено, утврђују се и објављ-
ују резултати гласања.  

 

 Гласачки листић из кога се не 
може утврдити за ког је вијећника, одн-
осно листу вијећник гласао, сматра се 
неважећим.                                                                                                                                                              

 

Изабрани су, односно именова-
ни, они кандидати који су добили већи-
ну гласова укупног броја вијећника.                                                                                                                                                             

 

Гласање ће се у другом кругу по-
новити за она мјеста за која предложе-
ни кандидати нису добили потребну 
већину.        

                                                                                                                                                 
 

Ако ни у другом кругу гласања 
предложени кандидати не добију пот-
ребну већину, понавља се изборни пос-
тупак у том дијелу. 
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VIII   ВИЈЕЋНИЧКА ПИТАЊА 

 

Члан 107. 
 

Вијећници имају право да на 
сједници, у оквиру тачке дневног ре-
да “Вијећничка питања”, постављају 
питања Општинском начелнику и св-
им другим изабраним и именованим 
функционерима Вијећа из њихове на-
длежности.                                                                           
 

Секретар Вијећа доставља вије-
ћничко питање надлежном органу. 
 

Ако одговор на вијећничко пи-
тање није дат на сједници на којој је 
постављено или, ако је постављено у 
периоду  између двије сједнице, одго-
вор ће бити дат у писаном облику  за 
наредну сједницу и може се достави-
ти свим вијећницима, ако предсједав-
ајући сматра да је то потребно. Ако је 
у припреми одговора на вијећничко 
питање потребно утврдити више чи-
њеница или сачинити сложенију ана-
лизу, рок за одговор може се продуж-
ити али не више од тридесет дана од 
када је питање постављено. 

 

Ако одговор на вијећничко пи-
тање садржи податке који су тајне пр-
ироде, Општински начелник може пр-
едложити да се одговор саслуша без 
присуства јавности. 

Вијећник који је поставио пит-
ање изјашњава се о одговору на сједн-
ици и има право да коментарише одг-
овор највише у трајању од два минута. 

Ако вијећник није задовољан 
одговором, може поставити само јед-
но  допунско питање. 
 

IX  МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ВИЈЕЋА  
      И ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИКА
    

Члан 108. 
 

Међусобни односи Општинск- 

23.јул/српањ 2008. 
 
 
ог вијећа и Општинског начелника за-
снивају се  на принципима међусобног 
уважавања и сарадње, уз појединачну 
одговорност за остваривање властитих 
надлежности и заједничку одговорност 
за функционисање Општине, све у скл-
аду са Уставом, законом, Статутом и ов-
им Пословником. 

 
Члан 109. 

 

Начелник Општине представља 
Општину  на сједницама Општинског 
вијећа, а Општинско вијеће и његова 
радна тијела  обавјештавају Начелника 
о заказаним сједницама, како би могао 
присуствовати. 

 

Општински начелник једном го-
дишње подноси Вијећу извјештај о свом 
раду.  

 

Општински начелник обезбјеђу-
је да руководиоци општинских служби 
и друга одговорна лица општинских ор-
гана који врше јавна овлаштења изврш-
авају правовремено сљедеће обавезе: 

 

- да подносе извјештај о извршавању 
утврђене политике и општинских пр-
описа из оквира своје надлежности,    

- да информишу о питањима и појав-
ама из оквира своје надлежности те 
достављају податке којима распола-
жу или које су дужни прикупити 
или евидентирати као и друге мате-
ријале потребне за рад Вијећа или 
његовог радног тијела,                                                                                                         

- да одговарају на постављена вијећн-
ичка питања на начин утврђен овим 
Пословником,      

- да проучавају одређена питања из 
свог дјелокруга и о томе подносе из-
вјештај Вијећу,    

- да пружају стручну помоћ при изра-
ди приједлога одлука и других аката  



23.јул/српањ 2008. 
 
 
- Вијећа, када су њихови предлагачи 

клубови вијећника или вијећници, 
као и у случајевима када Вијеће и 
његова радна тијела испитују и пр-
оучавају одређена питања, 

- да обављају и друге послове на за-
хтјев Вијећа у складу са прописима 
и у оквиру својих надлежности. 

 

Члан 110. 
 

Руководиоци општинских слу-
жби имају право и дужност учествов-
ати у раду на сједници Вијећа и њего-
вих радних тијела када се разматрају 
приједлози аката односно друга пита-
ња из њиховог дјелокруга рада. 
 

X   ЈАВНОСТ РАДА ВИЈЕЋА 
 

Члан 111. 
 

Рад Вијећа и његових радних 
тијела је јаван. 

 

Вијеће обезбјеђује јавност рада 
благовременим, истинитим, потпу-
ним и објективним информисањем 
јавности о свом раду. 

 

Вијеће под једнаким условима 
обезбјеђује свим средствима јавног ин-
формисања приступ информацијама 
којима располаже, а нарочито прист-
уп радним материјалима, осим инфо-
рмација које представљају државну та-
јну или податке повјерљиве природе, 
у складу са законом и другим прописима. 

 

Представницима средстава јав-
ног информисања осигурава се слоб-
одан приступ сједницама Вијећа и ње-
гових радних тијела. 

 

Сједница Вијећа или њен дио 
на коме се разматрају питања тајне,  
односно повјерљиве природе, у складу  
са одлуком Вијећа или радног тијела   
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Вијећа, биће одржана без присуства  ср-
едстава јавног информисања и затворе-
на за јавност. 

Када Вијеће разматра материјале 
из претходног члана, сједници могу пр-
исуствовати, поред вијећника, само пр-
едставници органа, односно лица која 
су такве материјале припремила или 
које одреди предсједавајући Вијећа, у 
договору са Начелником, секретаром Ви-
јећа и представницима клубова. 

 

Члан 112. 
 

Секретар Вијећа дужан је, у сар-
адњи са Општинским начелником и др-
угим руководећим службеницима, орг-
анизовати рад на начин који омогућава 
да се брзо и ефикасно обраде сви захтј-
еви који су Вијећу упућени по основу 
Закона о слободи приступа информац-
ијама у БиХ.   

 

Члан 113. 
 

Ради потпунијег и тачног обавје-
штавања јавности о резултатима рада 
на сједницама Вијећа и радних тијела, могу 

се издавати службена саопштења за јавност. 
 

XI  САРАДЊА ВИЈЕЋА СА ДРУГИМ 
      СУБЈЕКТИМА                                                            
                 

                               Члан 114. 
 

У остваривању својих права, оба-
веза и одговорности, у складу са Уста-
вом, законом и Статутом, Вијеће успос-
тавља сарадњу са вијећима и скупшти-
нама других општина, са политичким 
странкама и удружењима грађана. 

У реализацији конкретних акти-
вности Вијеће може да тражи мишљења  
и ставове политичких странака, орган- 
изација и удружења грађана. Када се 
ради о питањима значајним за Општ-
ину, Вијеће ће иницирати договор са  
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политичким странкама, организациј-
ама и удружењима грађана. 
 

XII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
          ОДРЕДБЕ 
 

Члан 116. 
 

Овај Пословник ступа на снагу 
по истеку осам дана од дана објављ-
ивања на огласној табли општинских 
служби, а накнадно ће бити објављен 
у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 

Ступањем на снагу овог Посл-
овника престаје да важи Пословник  
Општинског вијећа Општине Фоча са 
сједиштем у Устиколини, број:01-02-
679/99 од 07.априла 1999.године. 
                                                                               

Број:01-02-1684/08             З а м ј е н и к  
02.07.2008.године           предсједавајућег 
Фоча-Устиколина       Реџо Ћуровић, с.р. 
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На основу члана 32. став 2. Зак-
она о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације БиХ“, број: 19/06), члана 38. 
Правилника о књиговодству буџета у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, бр-
ој: 15/07) и члана 100. став 2. Статута 
Општине Фоча-Устиколина („Служб-
ене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/08), Општин-
ско вијеће Општине Фоча-Устиколи-
на, на 29.редовној  сједници, одржаној  
01.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о распореду нераспоређеног вишка  
прихода над расходима исказаног 
на аналитичком конту 591111  
на дан 31.12.2007.године 

23.јул/српањ 2008. 
 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком се распоређује не-
распоређени вишак прихода над расхо-
дима исказан на дан 31.12.2007. године, 
на аналитичком конту 591111.  
 

Члан 2. 
 

Нераспоређени вишак прихода 
над расходима из члана 1. ове Одлуке 
износи 716.554,66 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Од укупног износа нераспоређе-
ног вишка прихода над расходима из 
члана 2. ове Одлуке за финанасирање 
капиталних пројеката и пројеката од 
посебног значаја за развој привреде и 
побољшања ефикасности Општине 
Фоча-Устиколина, издвојиће се износ 
нов-чаних средстава од 634.145,66  КМ. 
 

Члан 4. 
 

 Преостали дио вишка прихода 
над расходима из члана 2. ове Одлуке, 
износ од 82.409,00 КМ, распоређује се 
на аналитички конто 591112 – Вишак 
прихода за резервисање. 
 

Члан 5. 
 

Средства из члана 3. ове Одлуке 
утрошиће се за сљедеће намјене:  

 

- за изградњу административно-пос-
ловне зграде Општине Фоча-Усти-
колина -  480.814,66 КМ, 

- за набавку и уградњу водомјера са 
припадајућим арматурама–16.730,00 
КМ, 

- за санацију путних саобраћајница 
– 79.801,00 КМ, 

- за сакупљање и дистрибуцију воде 
(рад пумпе) – 40.000,00 КМ, 



23.јул/српањ 2008. 
 
 
- за сакупљање и одвоз смећа – 
16.800,00 КМ. 

 
Члан 6. 

 

За проведбу ове Одлуке задуж-
ује се Општински начелник и Општи-
нска служба за привреду, комуналне 
послове, друштвене дјелатности, оп-
шту управу и финансије. 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће бити 
објављена у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“. 
 

Број:01-14-1701/08              З а м ј е н и к                                                                                                
03.07.2008.године            предсједавајућег 
Фоча-Устиколина        Реџо Ћуровић,с.р.   
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На основу члана 3. и члана 89. 
став 2. Закона о цестама Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене нов-
ине ФБиХ“, број: 6/02), члана 1. и 6. 
Одлуке о одређивању локалних цеста 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 1/04) и члана 19. став 1. тачка 2. 
Статута Општине Фоча-Устиколина 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:8/08), Оп-
штинско вијеће Општине Фоча-Усти-
колина, на седмој ванредној сједници, 
одржаној 23.06.2008.год., д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о допунама Одлуке о одређивању 
локалних цеста, кориштењу, 

одржавању, заштити, реконструкцији 
 и изградњи некатегорисаних цеста 
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Члан 1. 

 

 У Одлуци о одређивању локалн-
их цеста, кориштењу, одржавању, заш-
тити, реконструкцији и изградњи нека-
тегоризираних цеста („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“, број: 5/07) у члану 2. став 1. рије-
чи „члана 6.“ замијењују се ријечима 
„члана 1.“, а иза тачке 26. додаје се за-
рез и  тачке 27, 28, 29, 30, 31, 32, и 33. ко-
је гласе: 
 

27. „Устиколина-Косовска ријека,“, 
28. „Јабучки пут-Куђељина,“, 
29. „Јабучки пут-Горња Косова-Мрављача-
Бунчићи, крак за Маревце “, 

30. „Њухе-Љубуша-Кутле-Локвица-Брдо“, 

31. „Јабучки пут-Косова I“, 
32. „Јабучки пут –Косова II „ и 
33. „Оџак-Туловићи“ 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“. 
 

Број: 01-23-1627/                   З а м ј е н и к  
25.06.2008.године              предсједавајућег 
 Фоча-Устиколина          Реџо  Ћуровић,с.р. 
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На основу члана 2. став 1. и 2. За-
кона о јавним предузећима („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 8/05), 
члана 2. Закона о комуналним дјелатн-
остима („Службени лист СРБиХ“, број: 
20/90), те члана 19. став 1. тачка 19. и 
члана 100. став 2. Статута Општине Фо-
ча-Устиколина („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/08), Општинско вијеће Општине 
Фоча-Устиколина, на 29. редовној сједни-
ци, одржаној дана 01.07.2008.г., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
О  ОСНИВАЊУ  ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„УШЋЕ“ Д.О.О. ФОЧА-УСТИКОЛИНА 
СА СЈЕДИШТЕМ У УСТИКОЛИНИ 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

 Општинско вијеће Општине Фо-

ча-Устиколина оснива Јавно комунал-
но предузеће за обављање послова из 
области комуналне дјелатности. 
 

Члан 2. 
 

 Предузеће ће пословати под на-
зивом ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУ-
ЗЕЋЕ „УШЋЕ“ д.о.о. ФОЧА-УСТИК-
ОЛИНА. 
 Скраћени назив предузећа је: 
ЈКП „УШЋЕ“д.о.о. ФОЧА–УСТИКО-
ЛИНА (у даљем тексту: Предузеће). 
 Сједиште Предузећа је у Усти-
колини. 
 

Члан 3. 
 

 Предузеће у правном промету 
наступа самостално у своје име и за 
свој рачун, а за своје обавезе одговара 
свим својим средствима односно 
имовином – потпуна одговорност. 
 

Члан 4. 
 

 Дјелатност, права и обавезе Ја-
вног комуналног предузећа утврђени 
су Законом о комуналним дјелатнос-
тима („Службени лист СРБиХ“, број: 
20/90). 
 

Члан 5. 
 

                 Јавно комунално предузеће 
„Ушће“ д.о.о. Фоча-Устиколина са сје- 
диштем у Устиколини може вршити  
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статусне промјене само уз сагласност 
Општинског вијећа Општине Фоча-Ус-
тиколина. 

 

Члан 6. 
 

 Дјелатност јавног комуналног пр-
едузећа је: 
  

01.12  01.120   Узгој поврћа, цвијећа, укр- 
                         асног биља и садног мате- 
                         ријала, 
14.11  14.110   Вађење камена за грађеви- 
                         нарство, 
14.21  14.210   Вађење шљунка и пијеска, 
20.51  20.510   Производња осталих дрве- 
                         них производа, 
36.62  36.620   Производња метли и четки, 
37.10  37.100   Рециклажа металних оста- 
                         така и отпадака, 
37.20  37.200  Рециклажа неметалних от- 
                        падака, 
40.30  40.300   Снабдијевање паром и то- 
                         плом водом, 
40.                    Сакупљање, пречишћава- 
                         ње и дистрибуција воде, 
41.00  41.000   Сакупљање, пречишћава- 
                         ње и дистрибуција воде, 
45.1                  Грађевинарство, 
45.11  45.110   Рушење грађевинских обј- 
                         еката и земљани радови, 
45.212              Нискоградња, 
45.213              Одржавање објеката висо- 
                         коградње, нискоградње и  
                         њихових   дијелова, 
45.241      Изградња хидрограђевин- 
                         ских објеката, 
45.242      Одржавање хидрограђе- 
                         винских објеката, 
45.31  45.310   Електроинсталациони 
                         радови, 
45.32  45.320   Изолациони радови, 
45.33  45.330   Постављање инсталација за  
                         воду, гас, гријање, вентил-   
                         лацију и  грађење, 
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45.34  45.340   Остали инсталациони  
                         радови, 
45.41  45.410   Фасадерски и штукатур- 
                         ски радови, 
45.43  45.430   Постављање подних и  
                         зидних облога, 
45.44  45.440   Фарбарски и стакларски  
                         радови, 
45.42  45.420   Уградња столарије, 
45.45  45.450   Остали завршни радови, 
45.24  45.242   Одржавање хидрограђе- 
                         винских објеката, 
50.20  50.200   Одржавање и оправка  
                         моторних возила, 
51.532 Трговина на велико гра- 
                         ђевинских материјала и  
                         санитарном  опремом, 
51.57  51.570   Трговина на велико ост- 
                          ацима и отпацима, 
52.46  52.460   Трговина на мало жеље- 
                         зном робом, бојама, ста- 
                         клом и осталим грађеви- 
                         нским материјалом, 
52.485             Трговина на мало цвијећем, 

52.62  52.620   Трговина на мало на шт- 
                          андовима и тржницама, 
60.30  60.300   Цјевоводни транспорт, 
70.20  70.200   Изнајмљивање властит- 
                         их некретнина, 
70.32  70.320   Управљање некретнина- 
                         ма уз наплату или по уг- 
                         овору (управљање тржн- 
                         ицама и пијацама), 
74.70  74.700  Чишћење свих врста  
                         објеката, 
74.30  74.300   Техничко испитивање и  
                          анализа, 
90.0                  Уклањање отпадних вода,  
                         одвоз смећа и сличне дј- 
                         елатности, 
90.00  90.000   Уклањање отпадних во- 
                          да, одвоз смећа и друге  
                          дјелатности, 
93.04  93.040   Погребне и пратеће дје- 
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                         латности и  
93.593.50         Остале услужне дјелатнос- 
                         ти на другом мјесту непо- 
                          менуте.  
 
II – СРЕДСТВА ОСНИВАЧА   
 

Члан 7. 
 

 Средства за рад и оснивање  Пр-
едузећа из члан 2.ове Одлуке чине: 
 

- средства Оснивача износ од 2.000,00 
КМ осигурана Буџетом Општине 
Фоча-Устиколина за 2008. годину. 

 

Средства из става 1. овог члана 
Оснивач ће уплатити на жирорачун 
Јавног комуналног предузећа „Ушће“ 
д.о.о. Фоча-Устиколина, даном ступања 
на снагу ове Одлуке. 
 
III – ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 
 

Члан 8. 
 

            Јавно комунално предузеће „Уш-
ће“ д.о.о. Фоча-Устиколина пословаће 
као јединствено предузеће. 
 

Члан 9. 
 

 Органи управљања Јавног кому-
налног предузећа су: 
 

- Скупштина, 
- Надзорни одбор, 
- Управа (менаџмент) и 
- Одбор за ревизију. 
 

Чланове Скупштине Предузећа 
бира и њихов број утврђује Општинско 
вијеће. 
 

Члан 10. 
 

 Дјелатност, права и обавезе орг-
ана управљања јавних комуналних пре- 
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дузећа  утврђени су Законом, а ближе 
одредбе о управљању и руковођењу 
Јавног комуналног предузећа „Ушће“ 
д.о.о. Фоча-Устиколина утврдиће се 
Статутом овог Предузећа. 
 

Члан 11. 
 

Питања која нису регулисана 
Законом, а односе се на органе упра-
вљања и руковођења Предузећем би-
ће регулисана појединачним одлука-
ма и актима надлежних органа упра-
вљања Јавног комуналног предузећа 
„Ушће“ д.о.о. Фоча- Устиколина. 
 
IV – ОДНОСИ ОСНИВАЧА И  
         ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 12. 
 

 Јавно комунално предузеће има 
сљедеће обавезе према Оснивачу: 
 

- да га редовно и континуирано оба-
вјештава о провођењу политике, пл-
анова и програма развоја комунал-
них дјелатности, 

- да подноси извјештаје о послова-
њу, проблематици развоја и годи-
шњи извјештај о свом пословању. 

 
Члан 13. 

 

Предузеће, у складу са Закон-
ом и колективним уговором, својим 
општим актом утврђује послове и зад-
атке које мора извршавати за вријеме 
штрајка ради несметаног функцион-
исања самог Предузећа. 

Директор Предузећа дужан је 
да у складу са одлуком Скупштине, 
односно Надзорног одбора, рјешењем 
одреди радника који ће радити на из-
вршавању послова из става 1. овог чл-
ана. 
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Раднику који не изврши послове 
утврђене рјешењем из става 2. овог чла-
на, престаје радни однос. 
 
V – ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ  
       КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 14. 
 

 Јавно комунално предузеће се 
финансира из својих прихода за услуге 
које обавља. 
 

Члан 15. 
 

 Накнаду за искориштавање воде 
и водоводне мреже одређује Скупшти-
на, односно Надзорни одбор Јавног ко-
муналног предузећа „Ушће“ д.о.о. Фо-
ча-Устиколина, на основу калкулација 
и анализа, уз сагласност Општинског 
вијећа Општине Фоча-Устиколина. 
 

Члан 16. 
 

 Добит Јавног комуналног преду-
зећа формира се у складу са Законом. 
 Скупштина, на приједлог Надзо-
рног одбора и Директора, врши распо-
дјелу добити, уз сагласност Општинск-
ог вијећа Општине Фоча-Устиколина. 
 Добит се може користити за раз-
вој Јавног комуналног предузећа, за пр-
оширење водоводне мреже, за образов-
ање кадрова, за донацију и друге потре-
бе неопходне за рад предузећа. 
 

Члан 17. 
 

 Ако Предузеће искаже губитак у 
пословању, Директор је дужан подни-
јети Скупштини и Надзорном одбору 
програм санације губитка. 
 Губитак Предузећа може се сан-
ирати из пословања у наредној години,  
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узимањем кредита, новим улогом ос-
нивача или новог улагача, уз сагласн-
ост оснивача. 
 

Члан 18. 
 

 Јавно комунално предузеће од-
говара за своје обавезе својом имовин-
ом, осим привредних богатстава и до-
бара у општој употреби која су му да-
та на кориштење. 
 Оснивач није одговоран за оба-
везе  Предузећа настале редовним по-
словањем. 
 
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 

Ова Одлука служи као оснива-
чки акт на основу које ће се извршити 
упис Јавног комуналног предузећа 
„Ушће“ д.о.о. Фоча-Устиколина у су-
дски регистар. 
 

Члан 20. 
 

 Јавно комунално предузеће пр-
естаје са радом Одлуком оснивача или 
у поступку ликвидације на основу За-
кона. 
 

Члан 21. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања у „Службеним нов-
инама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 

Број:01-23-1705/08             З а м ј е н и к  
01.07.2008.године           предсједавајућег                                               
Фоча-Устиколина       Реџо  Ћуровић,с.р. 
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На основу члана 19. став 1. тач-
ка 5. Статута Општине Фоча-Устико- 
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лина („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број: 8/08), 
Општинско вијеће Општине Фоча-Ус-
тиколина, на својој XXIX сједници, одр-
жаној 01.07.2008. године доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Стратегије општинског 
развоја Општине Фоча-Устиколина 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком усваја се Страте-
гија општинског развоја Општине Фо-
ча-Устиколина за период 2008.-2013.г. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију Стратегије разво-
ја Општине Фоча-Устиколина задужује 
се Начелник Општине. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-28-1702/2008             З а м ј е н и к  
01.07.2008.године             предсједавајућег 
 Фоча-Устиколина           Реџо Ћуровић,с.р. 
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На основу члана 3. и 89. став 2. За-
кона о цестама Федерације Босне и Хе-
рцеговине (“Службене новине Ф БиХ”, 
број:6/02, члана 1. и 6. Одлуке о одређ-
ивању локалних цеста на подручју Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, бр-
ој:1/04) и члана 10.став 1. тачка 2. Ста-
тута Општине Фоча-Устиколина (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број:6/03), Општинско 
вијеће Општине Фоча-Устиколина, на   
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16. редовној  сједници, одржаној  дана 
28.12.2006.године донијело је Одлуку 
о одређивању локалних цеста, кори-
штењу, одржавању, заштити, реконс-
трукцији и изградњи некатегорисан-
их цеста, а на основу члана 19. Стату-
та Општине Фоча-Устиколина (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:8/08), доније-
ло је Одлуку о измјенама и допунама  
напријед цитиране Одлуке, тако да 
пречишћени текст ове Одлуке, гласи: 
                                
 

О Д Л У К А 
о одређивању локалних цеста, 

кориштењу,  одржавању, заштити, 
реконструкцији  и изградњи 
некатегорисаних цеста 

 

Члан  1. 
 

Овом Одлуком утврђују се лок-
алне цесте које су од интереса за Оп-
штину као и кориштење, одржавање, 
заштита, реконструкција и изградња  
категорисаних цеста и вршење надзо-
ра над тим цестама. 
 

Члан 2. 
 

У складу са одредбом  члана 1. 
ове Одлуке, утврђују се сљедеће цесте 
и улице од интереса за Општину: 
  

1. Њухе-Брајловићи, 
2. Њухе-Љубуша, 
3. Устиколина-Филиповићи-Цапе, 
4. Туловићи- Присоје, 
5. Батал-Миховићи, 
6. Лука-Ћуровићи, 
7. Кожетин- Драговићи, 
8. Братовчићи-Сорлаци,                                          
9. Устиколина-Пада, 
10. Пут кроз Горњу Махалу,    
11. Језеро-Локве, 
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12. Јабука-Модро Поље-Бешлићи-Збич, 
13. Кривац-Осаница 
14. Љаљичка Ријека – Славичићи, 
15. Чаира-Фазловина,   
16. Ријека Колина-Побирановићи,   
17. Ријека Колина-Магудовићи ,   
18. Шиловички поток-Драговићи, 
19. Јабука-Кумјановићи, 
20. Јабука-Војнићи,                                                             
21. Збич-Коларевићи, 
22.  Подграбак-Смјеча 
23.  Подграбак-Мазлина 
24.  Модран-Зебина Шума-Осаница 
25.  Устиколина-Милаковац 
26.   Лопари-Ражиште-Братовчићи 
27.  Устиколина-Косовска Ријека                                           
28.  Јабучки Пут-Куђељина 
29. Јабучки Пут-Горња Косова-Мрављача 

-Бунчићи-крак за Маревце 

30. Њухе-Љубуша-Кутле-Локвица-Брдо, 

31.  Јабучки Пут-Косова I ,        
32.  Јабучки Пут -Косова II,                                                                                                                                                  
33. Оџак-Туловићи ,                                                                                                       
 

Члан   3. 
 

Одржавање локалних цеста вр-
ши Општина из средстава прикупљен-
их по основу члана 89. Закона о цестама 
Федерације БиХ, према годишњем про-
граму који утврђује Општинско вијеће, 
а у складу са одредбама члана 51. За-
кона о цестама Ф БиХ. 
 

Члан  4. 
 

Пречишћени текст ове Одлуке 
примијењује се од објављивања у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“, а ступање на сна-
гу утвђено је одредбама одлука које су 
обухваћене пречишћеним текстом. 
 

Број:01-23-1627-1/08              З а м ј е н и к  
27.06.2008.године               предсједавајућег 
Фоча-Устиколина        Реџо Ћуровић,с.р. 



23.јул/српањ 2008 
 
 

687 
 

На основу члана 19. став 1. тач-
ка 18. и члана 100.став 3. Статута Оп-
штине Фоча-Устиколина („Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде“, број:8/08), а у складу са 
чланом 4. став 2. Закона о министарс-
ким, владиним и другим именовањи-
ма Федерације БиХ („Службене нови-
не Федерације БиХ“, број:12/03), Оп-
штинско вијеће Општине Фоча-Усти-
колина, на сједници одржаној 01.07.2008. 
године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  привременог 
директора ЈКП „Ушће“ д.о.о.  

Фоча-Устиколина 
 

Члан 1. 
 

За директора Јавног комунал-
ног предузећа „Ушће“ д.о.о. Фоча-
Устиколина, привремено, на период 
од 60 (шездесет), дана именује се Ра-
шидовић Мурат. 
 

Члан 2. 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће бити 
објављено у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01- 23-1706 /08           З а м ј е н и к  
01.07.2008. године          предсједавајућег                                                  
Фоча-Устиколина       Реџо Ћуровић, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о 
власничко-правним односима ("Слу-
жбене новине Федерације БиХ", број: 
06/98 и 29/03), члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса- 
нско-подрињског кантона Горажде”, 
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број:19/07), члана 89. Пословника Опш-
тинског вијећа Општине Пале (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 4/08) и Уговора о 
концесији за пројектовање, изградњу, 
кориштење и пријенос МХЕ на ријеци 
Чемерници, број:03-17-873/06 од 12.05. 
2006.године, Општинско вијеће Општи-
не Пале-Прача, на својој XXXVIII  сједн-
ици, одржаној дана 22.07.2008. године,  
д о н о с и: 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о заснивању стварне служности 

 
1. У корист МИМС-а д.о.о. Сарајево, 

корисника концесије за изградњу и 
кориштење МХЕ Чемерница и Каља-
ни, установљава се стварна служност 
на водном земљишту друге категор-
ије,  означеном као: 

 

- к.ч. бр. 2050, уписану у з.к. ул. 
бр.281 к.о. Турковићи,  

- к.ч. бр. 2051, уписану у з.к. ул. 
бр.281 к.о. Турковићи, 

- к.ч. бр.2079/1, уписану у з.к. ул. 
бр.141 к.о. Месићи.  

 

2. Право стварне служности се установ-
љава, без новчане накнаде, на пери-
од наведен у члану 15. став 15.1 Уго-
вора о концесији за пројектовање, 
изградњу, кориштење и пренос МХЕ  
Чемерница и Каљани, тј. 30 година,  
од дана почетка комерцијалног пого-
на МХЕ.   

 

3. Истеком рока стварне служности, у 
случају да концесионар продужи пр-
аво на концесију за МХЕ Чемерница 
и Каљани, стиче право и на продуж-
ење рока наведеног у члану 1. овог 
Рјешења, по прописима који ће тада 
важити. 
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4. Концесионар на послужном земљ-

ишту има право полагања цијеви у 
деривациони канал, пролазак осо-
бља пјешке и моторним возилима, 
у циљу одржавања канала и опре-
ме која је уграђена у канал, водос-
тан, водозахват, стројару и друге 
објекте који служе за потребе МХЕ. 

 

5. Ово Рјешење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“.  

 

Број:02-02-1-66/08     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008.године        Фуад Црнчало,с.р.  
    Пале-Прача 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07) и члана 88. Пословника Оп-
штинског вијећа Општине Пале-Пра-
ча ("Службене новине босанско-подр-
ињског кантона Горажде", број: 4/08), 
Општинско вијеће, на својој XXXVIII сј-
едници, одржаној дана  22.07.2008.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о употреби печата Општинског вијећа 

 

Члан 1. 
 

Овим Закључком овлашћује се 
предсједник Комисије за ревизију упи-
са права на некретнинама, која је фо-
рмирана од стране Општинског вијећа, 
да до окончања поступака ревизије мо-
же користити печат Општинског вијећа. 
 

Члан 2. 
 

 Овај Закључак ступа на снагу  
даном усвајања, а накнадно ће бити  

23.јул/српањ 2008 
 
 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-67/08        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008.године           Фуад Црнчало,с.р. 
    Пале-Прача 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 19/07) и члана 81. Пословника Опш-
тинског вијећа Општине Пале (“Служб-
ене новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 4/08), Општинско 
вијеће Општине Пале-Прача, на својој 
XXXVIII сједници, одржаној дана 22.07. 
2008.године,   д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Организационог одбора 

 

I 
 

 Поводом 27. септембра, Дана Оп-
штине Пале-Прача, и Дана ослобођења 
Хреновице,  именује се Организациони 
одбор у сљедећем саставу: 
 

1. Фуад Црнчало            – предсједник 
2. Едиб Сиповић             – члан 
3. Јусуф Чоло                   – члан 
4. Ибрахим Комарица   – члан 
5. Елвир Жиго                 – члан 
6. Сулејман Омеровић   – члан 
7. Хајрудин Ћуприја       - члан 
8. Шефко Мутапчић       - члан 
 

II 
 

 Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестације и пре-
драчун потребних финансијских средс-
тава, а по завршетку манифестације са-
чинити извјештај и доставити га Оп-
штинском начелнику. 



23.јул/српањ 2008 
 
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у ”Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:02-02-1-68/08     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008.године       Фуад Црнчало,с.р. 
    Пале-Прача 
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07), члана 81. Пословника Оп-
штинског вијећа Општине Пале (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 4/08) и члана 
9. Одлуке о висини и начину плаћања 
закупнине пословних и магацинских 
простора и земљишта које се користи 
уз њих или у пољопривредне сврхе 
("Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:2/05),  Оп-

штинско вијеће Општине Пале-Пра-
ча, на својој XXXVIII сједници, одржан-
ој дана 22.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању у закуп земљишта  
МИМС-у за потребе изградње 

расклопне станице 
 
I 

 

Овом Одлуком овлашћује се Сл-
ужба за геодетске, имовинско-правне  
послове, обнову и развој и просторно 
уређење Општине Пале-Прача да са 
МИМС-ом д.о.о. Сарајево закључи уго-
вор о закупу, земљишта означеног као 
к.ч. број:1443/2, уписано у з.к. уложак 
број:125. к.о. Хреновица, димензија 11,00 
м x 6,00 м, укупне површине 66,00 м2  
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период од 30  година,  за потребе изгра-
дње расклопне станице. 
 

II 
 

На име закупнине земљишта из 
тачке 1. ове Одлуке закупопримац је 
дужан уплатити накнаду у износу од 
475,20 КМ у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу Одлуке. 
 

III 
 

Истеком рака закупнине, у случ-
ају да закупопримац продужи право на 
концесију за МХЕ Чемерница и Каља-
ни, стиче право и на продужење рока 
наведеног у члану 1. ове Одлуке, по пр-
описима који ће тада важити. 
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“.  
 

Број: 02-02-1-69/08       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008. године          Фуад Црнчало, с.р.  
    Пале-Прача 
 

692 
 

 На основу члана 127. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07),  Општинско вијеће Општи-
не Пале-Прача, на својој XXXVIII   сједн-
ици, одржаној дана 22.07.2008. године,   
д о н о с и: 
 
 

СТАТУТАРНУ  О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

Овом Статутарном одлуком вр-
ше се измјене и допуне Статута Општи- 
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не Пале-Прача (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07), како слиједи: 
 

- у члану 36. иза става 7. додаје се но-
ви став 8. који гласи: "поступак оп-
озива Општинског начелника не 
може се водити у периоду од 100 
дана од дана избора на мјесто на-
челника, нити  у  години предви-
ђеној за локалне изборе". 

 

- У члану 37. ставови 1. и 2. се мијењ-
ају и гласе: 

- став 1. "за вријеме привремене 
одсутности или спријечености у 
обављању своје функције, Општ-
инског начелника замијењује ду-
жносник или дјелатник општин-
ског органа управе којег он овласти"; 

- став 2. "дужност Општинског нач-
елника у случају престанка манд-
ата, у складу с одредбама пропи-
саним у члану 1.10 Изборног зако-
на БиХ, или у случају опозива, до 
поновног избора Општинског на-
челника, врши лице изабрано од 
стране Општинског вијећа надп-
оловичном већином гласова од 
укупног броја  вијећника"; 

- у члану 40. иза става 3. додаје се но-
ви став 4. који гласи  "општинском 
начелнику и другим функционе-
рима које бира, именује  или чи-
ји избор и именовање потврђује 
Општинско вијеће, након преста-
нка њихове функције, а до почет-
ка остваривања права на плату по 
другом основу или до испуњења 
услова за пензију, а најдуже два-
наест мјесеци, имају право на на-
кнаду плате и то: 

- са радним стажом до пет година, 
имају право на накнаду плате три 
мјесеца у пуном износу плате ко-
ју су остварили док су били на св- 

23.јул/српањ 2008 
 
 
ојој дужности, а сљедећих девет  
мјесеци у износу од 50%; 

- са радним стажом од пет до петна-
ест година, имају право на накнаду 
плаће шест мјесеци у пуном износу 
плаће коју су остваривали док су 
били на својој дужности, а сљеде-
ћих шест мјесеци у износу од 50%; 

- са радним стажом од петнаест до 
двадесет пет година, имају право 
на накнаду плаће девет мјесеци у 
пуном износу плаће коју су оствар-
ивали док су били на својој дужности, 
а сљедећа три мјесеца у износу од 50%; 

- са радним стажом преко двадесет 
пет година, имају право на накнаду 
плаће дванаест мјесеци у пуном 
износу плаће коју су остваривали 
док су били на својој дужности". 

 

Члан 3. 
 

 Ова Статутарна одлука ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.  
 

Број:02-02-1-70/08        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008. године         Фуад Црнчало, с.р.  
    Пале-Прача 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07) и члана 81. Пословника Оп-
штинског вијећа Општине Пале (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број:4/08), Општинско 
вијеће Општине Пале-Прача, на својој 
XXXVIII сједници, одржаној дана 22.07. 
2008. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о извођењу јавних радова на подручју 

Општине Пале-Прача 



23.јул/српањ 2008 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобрава се из-
вођење јавних радова на подручју Оп-
штине Пале-Прача за период јули –  
септембар 2008. године. 
 

Члан 2. 
 

Јавни радови ће се изводити на 
уређењу зелених површина, уређењу 
траса локалних и некатегорисаних 
путева, уређењу фудбалског стадио-
на "Селведин Селко Жиго",  уређењу 
туристичких објеката и уређењу кор-
ита ријеке Праче. 
 

Члан 3. 
 

На извођењу јавних радова ан-
гажовати незапослена лица која су 
пријављена на Бироу за незапослене 
Општине Пале-Прача. 
 

Члан 4. 
 

 Средства потребна за извође-
ње јавних радова у износу од 24.000,00 
КМ обезбједиће се из Буџета Општи-
не Пале-Прача за 2008.годину, са екон-
омског кода  614221/614224 -  Новчане 
помоћи незапосленим - привремени 
и повремени послови. 

 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“.  
 

Број:02-02-1-71/08     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008.године       Фуад Црнчало, с.р.  
    Пале-Прача 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале ("Службене новине Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде", 
број:19/07) и члана 81. Пословника Оп-
штинског вијећа Општине Пале ("Слу-
жбене новине Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде" број:04/08), Општинско 
вијеће, на XXXVIII сједници, одржаној 
дана 22.07.2008. године,  д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Одлуке о давању 

сагласности на кандидовање 
пројеката код Фондације за одрживи 
развој кроз заједничко финансирање 

 

Члан 1. 
 

Овом одлуком  у Одлуци о дава-
њу сагласности на кандидовање проје-
ката код Фондације за одрживи развој 
кроз заједничко финансирање („Служ-
бене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број:1/04,  12/05 и 14/07) 
врше се сљедеће измјене и допуне: 

 

- У члану 1. иза ријечи "Пројекат сана-
ције макадамског локалног пута Рег-
инални пут-Хреновица-Горажде-Рев-
идол", додаје се:  

- " Пројекат санације  некатегорисаног 
макадамског  пута -  локални пут Ре-
видол – Кара куће".  

 

Члан 2. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона  Горажде“.   
 

Број:02-02-1-72/08        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ    
22.07.2008.године          Фуад Црнчало, с.р. 
     Пале-Прача 
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На основу члана 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим  
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именовањима Федерације Босне и Хе-
рцеговине ("Службене новине Босне 
и Херцеговине", број: 12/03), члана 24. 
Статута Општине Пале ("Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде", број: 19/07) и члана 33. 
Статута Јавног стамбено- комуналног,  
грађевинског и услужног предузећа 
"Прача" , Општинско вијеће Општине 
Пале-Прача, на својој XXXVIII сједни-
ци, одржаној дана 22.07.2008. године, 
д о н о с и: 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Управног одбора 

 ЈКП " Прача" 
 
1. За предсједника и чланове Управ-

ног одбора Јавног стамбено-комун-
алног, грађевинског и услужног пр-
едузећа "Прача", на период од шез-
десет дана  именују се: 

 

- Едиб Сиповић - предсједник, 
- Фахра Брдарић - члан,  
- Сулејман Омеровић - члан, 
- Авдија Чоло - члан, 
- Сабаха Жиго - члан. 
 

2. Рјешење ступа на снагу даном дон-
ошења, а накнадно ће се објавити у  
„Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 

 

Број:02-31-1-73/08     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008. године      Фуад Црнчало, с.р. 
     Пале-Прача 
 

696 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07), члана 81. Пословника Оп-
штинског вијећа Општине Пале (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског  
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кантона Горажде”, број: 4/08) и Одлуке 
о проглашењу туристичко-ловно-прив-
редне зоне број:02-02-662/04 од 14.12.2004. 
године, Општинско вијеће Општине Па-
ле-Прача, на својој XXXVIII сједници, од-
ржаној дана 22.07.2008.год.,  д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о одређивању  локације за изградњу 
спортског стадиона Крива Драга 

 
Члан 1. 

 
Спортски стадион  Крива Драга 

ће се градити на земљишту означеном 
као к.ч. бр: 1246/1, звано "Врановине"  
уписано у з.к.ул. бр:381, к.о. Месићи, по 
култури шума 4. класе, над којим право 
располагања има ЈП "Босанско-подрињ-
ске шуме" Горажде, на дијелу који се 
налази поред десне стране локалног  
пута Крива Драга – Бијеле Воде -Вража-
лице, на удаљености од 150 м од регио-
налног пута Хреновица – Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом  усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона  Горажде“. 
 

Број:02-02-1-74/08        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008. године         Фуад Црнчало, с.р.  
     Пале-Прача 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале ("Службене  новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде" број: 
19/07) и члана 81. Пословника Општи-
нског вијећа Општине Пале ("Службене  
новине Босанско-подрињског  кантона 
Горажде" број: 14/02 и 13/04),  Општин- 
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ско вијеће, на XXXVIII сједници, одр-
жаној дана 22.07.2008.год,  д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о уступању рабљеног житног 
комбајна ЈКП  "Прача" 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уступа се у тра-

јно власништво, без новчане накнаде, 
рабљени житни комбајн марке: "CLASS" 
(Њемачка), тип: "COMPACT 30", мот-
ор: Перкинс С-44 снаге 75 КС - дизел, 
Јавном стамбеном комуналном грађе-
винском и услужном предузећу "ПРА-

ЧА". 

 
Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона  Горажде“. 

 

Број:02-02-1-75/08     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008.године        Фуад Црнчало, с.р. 
    Пале-Прача 
 

698 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07) и члана 81. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале 
(“Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача, на својој XXXVIII сједници, одрж-
аној дана 22.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о изградњи хаир чесме у Луњама 

Број 11 – страна 881 
 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком одобрава се издв-
ајање новчаних средстава из Буџета Оп-
штине на име  трошкова изградње хаир 
чесме у Луњама.  
 

Члан 2. 
 

Средства за изградњу хаир чес-
ме обезбједиће се из Буџета Општине 
Пале-Прача за 2008.годину, са економск-
ог кода 614233 – Помоћ одрживом пов-
ратку. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“.  
 

Број:02-02-1-76/08        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.07.2008. године          Фуад Црнчало, с.р.  
    Пале-Прача 

 

И С П Р А В К Е 
 

 По извршеном сравнавању са из-
ворним текстом, утврђено је да се у тек-
сту Статута Општине Фоча-Устиколи-
на («Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горжаде» број: 8/08 од 
30.маја 2008.године) поткрала ниже нав-
едена грешка, па се на основу члана 98. 
Пословника о раду вијећа Опћине Фо-
ча-Устиколина, даје 
 

И С П Р А В К А 
Статуа Општине Фоча-Устиколина 

 

1. На страни 619., испод наслова «ОП-
ШТНСКИ НАЧЕЛНИК» умјесто бр-
оја «1.1.» треба да стоји број «2». 

2. На страни 621., испред наслова «међ-
усобни односи Опћинског вијећа  и  
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Опћинског начелника», умјесто 
римског «III», теба да стоји арапс-
ки број «3», а  

3. на страни 622., испред наслова «Ор-
ганизација Општинског органа 
државне службе», умјесто римског 
«IV» треба да стоји арапски број »4». 

4. Ову Исправку објавити у «Службе-
ним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде» 

 
Број:01-02-1264-1/08   СЕКРЕТАР ВИЈЕЋА 
30.06.2008.године       Борика Мандић,с.р. 
Фоча-Устиколина 

 

-------------иииииппииииииии 
------------------ 
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