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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine, odlučujući po zahtjevu zamjenika Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Veska Drljače za davanje mišljenja o ustavnosti odredbi Zakona o obrazovanju odraslih lica, u smislu člana
IV.B.3.7.d.(III) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, na sjednici Suda bez javne
rasprave održanoj dana 19.01.2021. godine utvrdio je sljedeće

člana 8. Zakona o obrazovanju odraslih
lica („Službene novine Kantona Središnja
Bosna“, broj: 5/17 - u daljem tekstu: osporene odredbe Zakona).
Podnosilac zahtjeva je ovlašteno
lice, jer kao Zamjenik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, na osnove odredbe člana IV.B.3.7.d.(III) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine „odlučuje da li će se
tražiti mišljenje Ustavnog suda“.
2. Bitni navodi zahtjeva

M I Š LJ E NJ E
1. Predmet zahtjeva i podnosilac
zahtjeva
Zamjenik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podnio
je dana 14.10.2019. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za davanje Mišljenja (u daljem tekstu: zahtjev), u vezi sa ustavnošću odredbi

Podnosilac zahtjeva najprije citira
osporene odredbe, a potom navodi da je
osnovni razlog za podnošenja zahtjeva u
tome što osporene odredbe Zakona ne
predviđaju centre za obrazovanje odraslih kao organizatore formalnog obrazovanja odraslih lica, a što je u suprotnosti sa
Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini,
usvojenim 4. aprila 2014. godine na 89. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14,
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u daljem tekstu: Principi). Prema navedenim Principima, organizatori obrazovanja odraslih su i specijalizirane ustanove
odraslih – ustanove i centri za obrazovanje odraslih, narodni, radnički i otvoreni
univerziteti, kao i univerziteti za treću životnu dob. Podsjeća na to da je Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine propisano da se „zakonom, u skladu sa Ustavom,
uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i
sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje i da Zakon mora biti saglasan sa
Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa
Ustavom i zakonom“. Takođe ukazuje na
član II.A. 2 (1) tačku c) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine gdje je stoji „da će
Federacija osigurati primjenu najvišeg nivoa
međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima navedenim u Aneksu
ovog Ustava te da su svi pred zakonom jednaki bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično
svojstvo (princip jednakosti).“
Navodi kako svi zakoni o obrazovanju odraslih usvojeni na području Bosne i Hercegovine, osim Zakona o obrazovanju odraslih u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (u daljem
tekstu: SBK/KSB) prepoznaju Centre kao
organizatore i formalnog obrazovanja odraslih. Prije samog stavljanja u zakonsku
proceduru za usvajanje zakona, sedam
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo obrazovanja Republike
Srpske kao i Ministarstvo obrazovanja
Distrikta Brčko, postupaju u skladu sa
navedenim Principima i standardima koje je Vijeće ministara uskladilo sa zakonima Evropske unije, te kao okvir preporučilo svim nižim nivoima da kao takav bude usvojen.
Prema osporenoj odredbi Zakona,
kaže se u nastavku, formalno obrazovanje odraslih lica, mogu provoditi uz red-
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ovito obrazovanje, osnovne škole, srednje
škole i visokoškolske ustanove u svim
oblicima vlasništva te ustanove za smještaj i brigu o licima sa posebnim potrebama i penološke ustanove. Prema osporenoj odredbi Zakona neformalno obrazovanje mogu organizovati i provoditi organizatori za obrazovanje odraslih lica, osnovne škole, srednje škole, visokoškolske
ustanove, ustanove za obrazovanje odraslih lica, škole/centri stranih jezika, škole/centri za informaciono-komunikacijske tehnologije, centri za kulturu i obrazovanje, autoškole ustanove za smještaj lica
sa posebnim potrebama i brigu o licima s
posebnim potrebama, te penološke i druge ustanove, udruge građana, privredni
subjekti i druga pravna lica koja su između ostalog, kao svoju djelatnost navela
neformalno obrazovanje odraslih. Prema
njegovom mišljenju osporena odredba
Zakona je u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, konkretnije
članom II. A. 2. (1) tačka c) i sa Principima i standardima obrazovanja odraslih:
Organizatori obrazovanja odraslih mogu
biti ustanove, organizacije i drugi pravni
subjekti, koji ispunjavaju uslove za obavljanje ovih djelatnosti propisane od strane nadležnih organa. Obrazovanje odraslih, kao svoju redovnu djelatnost ili kao
djelatnost koja prati redovnu mogu provoditi:
a) obrazovne ustanove u sistemu redovnog – formalnog obrazovanja;
b) specijalizovane ustanove za obrazovanje odraslih – ustanove i centri za
obrazovanje odraslih, narodni, radnički i otvoreni univerziteti, kao i univerziteti za treću životnu dob;
c) centri i organizacije za stručno usavršavanje, učenje stranih jezika, informaciono-komunikacijske tehnologije,
obuku i razvoj ljudskih resursa;

26. фебруар/вељача 2021.
d) auto-škole;
e) zavodi i službe za zapošljavanje;
f) javne agencije, javna preduzeća i privredna društva;
g) privredne komore, poslodavci, preduzetnici i obrtnici i njihova udruženja,
sindikalne organizacije, te fondacije i
udruženja građana;
h) ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;
j) ustanove za smještaj i brigu o licima
s posebnim potrebama;
k) penološke ustanove;
l) centri za informisanje, savjetovanje i
karijerno vođenje;
m) kulturno-obrazovni centri;
n) drugi subjekti koji ispunjavaju propisne uslove;
Status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih stiče se pod
uslovima i u postupku utvrđenom zakonom i/ili podzakonskim aktom. Postupku za sticanje statusa javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih podliježu i obrazovne ustanove u sistemu redovnog obrazovanja. Po izdavanju akta o
dobijanju statusa javno priznatog organizatora, te nakon početka rada odnosno
implementacije odobrenih programa, organizator podliježe postupku akreditacije. Državni organi i institucije koje provode programe obuka i stručnog usavršavanja u skladu sa posebnim propisima,
imaju status javno priznatih organizatora
obrazovanja odraslih.
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, konkretnije član II.A.2 (1) tačka
c), koji glasi:
„Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i
sloboda utvrđenih u aktima navedenim u Aneksu. Posebno: (1) Sva lica na teritoriji Federacije uživaju prava na: tačka c) jednakost pr-
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ed Zakonom, k) imovinu; l) osnovne slobode:
slobodu govora i štampe; slobodu mišljenja,
savjesti i uvjerenja; slobodu religije, uključujući privatno i javno vjeroispovjedanje; slobodu okupljanja; slobodu udruživanja, uključujući slobodu osnivanja i pripadanja sindikatima i slobodu neudruživanja; slobodu na rad“,
a koja sloboda se u ovom slučaju u smislu diskriminacionog odnosa zasigurno
osporenom odredbom Zakona krši. Suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, osporenom odredbom Zakona organizatorima za obrazovanje odraslih lica
onemogućeno je pravo na rad, pravo na
imovinu, obzirom da ustanovu za obrazovanje prema tački 4. osporenog Zakona
mogu osnivati pravna i fizička lica u svim oblicima vlasništva. Ovakvim propisivanjem organizatori se primjenom osporenog Zakona dovode u nepovoljniji
položaj u odnosu na ostale organizatore
sličnih centara u preostalih sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine,
Republike Srpske i Distrikta Brčko koja
prava ostvaruju, a čime se krši ustavni
princip jednakost, a koji nalaže jednako
postupanje u istim pravnim situacijama.
Osporeni Zakon neustavno stavlja organizatore obrazovanja u nepovoljan položaj, samim time što im ograničava jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na rad, pravo na imovinu, pravo na
obrazovanje.
Protokol br. 1. Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih
sloboda, član 2. (pravo na obrazovanje).
„Pravo na obrazovanje Niko ne može biti lišen prava na obrazovanje. U vršenju svih
svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da osiguraju takvo obrazovanje i nastavu koji su u skladu sa njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima“, a napadnuta neustavna odredba ne sprječava samo rad pod-
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nosioca zahtjeva nego i posredno korisnika usluga podnosioca zahtjeva protivno navedenom Protokolu. Podnosilac zahtjeva naglašava da je navedena odredba
proizašla i iz nezakonitog ponašanja i postupanja predlagača osporenog Zakona u
kršenju osnovnih principa i načela u donošenju osporenog Zakona pa i tom osnovu nezakonita i neustavna ova odredba iz sljedećih razloga. Nacrt Zakona o
obrazovanju odraslih lica u postupku donošenja poslan je učesnicima javne rasprave na razmatranje. Zakazan je termin za
javnu raspravu. Na javnoj raspravi se razmatrao Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih lica u kojemu je osporena odredba
Zakona glasila: „Da su centri za obrazovanje odraslih nosioci aktivnosti formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih“, i takva je
ostala nakon javne rasprave.
Kako podnosilac zahtjeva navodi,
u skupštinsku proceduru za usvajanje osporenog Zakona upućuje se Nacrt osporenog Zakona u kojem se od strane podnosioca samovoljno mimo Zaključaka sa
javne rasprave izbacuje riječ „formalnog“, tako da ostaje tekst po kojem centri
mogu izvoditi samo neformalno obrazovanje, a čime se onemogućuju u radu u
ključnom dijelu posla i spuštaju na nivo
poslova koje može raditi u obrazovanju
svako udruženje građana (kursevi i slično).
Na taj način diskriminisani su centri u odnosu na javne obrazovne ustanove i sve druge centre na prostoru države Bosne i Hercegovine.
3. Odgovor na zahtjev
Ustavni sud Federacije je aktom
broj:U-41/19 od 23.10.2019.godine zatražio od Skupštine SBK/KSB odgovor na
zahtjev za davanje mišljenja, ali isti nije

dostavljen.
4. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Član II.A.2 (1) c), k), l) i m)
(1) Sva lica na teritoriji Federacije uživaju
prava na:
c) jednakost pred zakonom;
k) imovinu;
l) osnovne slobode: slobodu govora i štampe; slobodu mišljenja, savjesti i uvjerenja; slobodu religije uključujući privatno i javno vjeroispovijedanje; slobodu okupljanja; slobodu udruživanja,
uključujući slobodu osnivanja i pripadanja sindikatima i slobodu neudruživanja; slobodu na rad;
m) obrazovanje;
Član IV.B.3.7.d.(III)
Osim ako ovim ustavom nije drugačije utvrđeno:
d) Zamjenici Premijera su nadležni za:
(III) odlučivanje da li će se zatražiti mišljenje Ustavnog suda;
B. Protokol uz Konvenciju za zaštitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda
(Pariz, 20. marta 1952.)
Član 2.
(Pravo na obrazovanje)
Nikome neće biti uskraćeno pravo na obrazovanje. U obavljanju svojih
funkcija povezanih sa odgojem i podučavanjem država će poštovati pravo roditelja da osiguraju odgoj i podučavanje u
skladu sa svojim vjerskim i filozofskim

Број 2 – страна 201

26. фебруар/вељача 2021.
uvjerenjima.
C. Odluka o usvajanju principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih
u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)
Član 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom usvajaju se Principi i
standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini (u daljem
tekstu: Principi i standardi obrazovanja odraslih).
(2) Principi i standardi obrazovanja odraslih su sastavni dio ove odluke.
Član 2.
(Sadržaj i primjena Odluke)
(1) Principi i standardi obrazovanja odraslih usvojeni ovom odlukom predstavljaju pravnu osnovu za djelovanje
obrazovnih i drugih vlasti – odgovornih organa, institucija, organizacija i
pojedinaca na svim nivoima vlasti u
Bosni i Hercegovini, kao okvir u kome iniciraju, provode i koordiniraju
svoje aktivnosti u oblasti obrazovanja
odraslih, u skladu sa utvrđenim nadležnostima.
(2) Principima i standardima obrazovanja odraslih se utvrđuju zajednički
principi i standardi na kojima se zasnivaju, razvijaju, implementiraju i koordiniraju politike i zakonodavstvo u
vezi sa obrazovanjem odraslih u cijeloj Bosni i Hercegovini, prati, procjenjuje i razmatra stanje u ovoj oblasti,
te dogovaraju, predlažu i preduzimaju mjere za njegovo unaprjeđenje.
(3) Osnovni principi i standardi definisa-

ni Principima i standardima obrazovanja odraslih slijede meðunarodne i
evropske principe i standarde u području obrazovanja odraslih, i uvažavaju specifičnosti ekonomskog, socijalnog i kulturološkog konteksta u
Bosni i Hercegovini.
PRINCIPI I STANDARDI U OBLASTI
OBRAZOVANJA ODRASLIH
U BOSNI I HERCEGOVINI
Januar 2014. godine
1. UVOD
Napori učinjeni tokom posljednjih godina u zaustavljanju porasta nezaposlenosti u Evropi i svijetu nisu dali očekivane rezultate. Dugotrajna nezaposlenost nastavlja rasti, a raširenost socijalne
isključenosti i siromaštva postala je glavni problem skoro svih društava. Trenutno se milioni ljudi suočavaju sa problemom nezaposlenosti ili sa opasnošću od
gubitka posla, te s tim u vezi i sa potrebom unaprjeđenja postojećih i sticanja novih znanja, vještina i sposobnosti koje će
im osigurati veće šanse za zapošljivost,
kao i kontinuiranu prilagodljivost zahtjevima tržišta rada. U uslovima ekspanzije
novih tehnologija postojeća znanja brzo
zastarjevaju te je potrebno njihovo stalno
unaprjeđenje kako bi se i pojedinci i društvo lakše i brže prilagodili zahtjevima
koje tehnološki napredak nosi. Također,
razvoj demokratije i društava zasnovanih
na poštivanju ljudskih prava, jednakosti i
pravdi podrazumijevaju odgovorno građanstvo - pojedince osposobljene za uspješno vršenje njihovih osnovnih životnih uloga (radnih, građnskih, porodičnih,
rekreativnih...). Mnoge zemlje su odgovor na sve ove izazove prepoznale u ulaganju u ljudske resurse, a ključno sredst-
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vo u konceptu cjeloživotnog obrazovanja
i učenja, u kome je obrazovanje odraslih
prepoznato kao bitna komponenta obrazovnog sistema i jednako važno koliko i
obrazovanje djece i mladih. Široko razumijevanje značaja i potrebe kvalitetnog
obrazovanja za sve građane učinilo je da
obrazovanje postane jedno od prioritetnih pitanja svake države i društva, koje
treba da doprinese privrednom, socijalnom i kulturnom razvoju, kao i ličnom
razvoju pojedinca.
Savremene strategije razvoja obrazovanja se danas ne orijentišu samo na
obrazovanje djece i mladih. Naprotiv, naročito u posljednje dvije decenije u fokus
obrazovnih politika evropskih zemalja
sve više ulazi obrazovanje i učenje odraslih. Posmatrano u svjetlu brzih promjena koje se događaju u svim aspektima
društva i u kojima se prepliæu različiti
interesi i zahtjevi javnog i privatnog sektora, tržišta rada, civilnog društva i pojedinca, sve su veća i izvjesnija očekivanja
da će svaki pojedinac htjeti i morati sticati i obnavljati svoja znanja tokom cijelog života. Zato obrazovanje odraslih postaje najdinamičniji segment obrazovnih
sistema u Evropi i svijetu. Kako bi bilo u
funkciji podizanja konkurentnosti privrede, jačanja socijalne kohezije i podrške
ličnom razvoju pojedinca, obrazovanje
odraslih treba razvijati kao specifičnu, fleksibilnu i vrlo važnu komponentu sveukupnog obrazovnog sistema i učiniti ga
dostupnim svima, kroz različite vidove
obrazovanja i učenja (formalne, neformalne, informalne).
Shodno tome, pravci razvoja obrazovanja odraslih se danas projeciraju i
baziraju na koncepciji cjeloživotnog obrazovanja i učenja kao sredstvu za napredovanje ka konceptu "društva koje uči".
Cilj je stvaranje fleksibilnog i demokrat-
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skog sistema obrazovanja koji će biti otvoren i prohodan za sve, bez obzira na životnu dob i kroz koji će se i odraslim licima osigurati veće i različite mogućnosti
za učenje i sticanje znanja za sva područja života i rada.
Uspostava efikasnog i otvorenog
sistema obrazovanja odraslih u Bosni i
Hercegovini je u najboljem interesu svih
njenih građana, koji će kroz vlastiti razvoj doprinijeti ostvarivanju razvojnih ciljeva zajednice kojoj pripadaju.
2. MEÐUNARODNI I EVROPSKI
STANDARDI U OBLASTI
OBRAZOVANJA ODRASLIH
Politike evropskih zemalja u vezi
sa obrazovanjem odraslih se zasnivaju na
zajedničkim vrijednostima i principima
definisanim u brojnim međunarodnim
dokumentima i dokumentima Evropske
unije (Prilog 1: Ključni dokumenti).
U skladu sa ovim dokumentima,
opredjeljujuće vrijednosne kategorije u
kreiranju politika i organizaciji sistema
obrazovanja odraslih u savremenim društvima su:
a) obrazovanje ima za cilj omogućiti pun
razvoj ljudske ličnosti i dostojanstva i
osnovne preduslove svakom licu da
ima aktivnu i korisnu ulogu u slobodnom društvu;
b) svako ima pravo na obrazovanje;
c) svako ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice i
da se koristi dostignućima nauke i
njihovom primjenom;
d) svako ima pravo na rad, na slobodan
izbor zaposlenja, kao i na zaštitu u
slučaju nezaposlenosti;
e) svako ima pravo na zaštitu od siromaštva i društvene isključenosti;
f) pismenost i obrazovanje odraslih je
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g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

sastavni dio prava na obrazovanje
kao osnovnog ljudskog prava;
odrasli imaju pravo na slobodu izbora odgovarajućeg obrazovanja shodno njihovim potrebama, sposobnostima i mogućnostima;
odrasli imaju pravo na jednake prilike i uslove za pristup, učešæe i sticanje obrazovanja, bez obzira na godine
života, spol, psiho-fizičke i druge lične osobine, porodični status, materijalno i zdravstveno stanje, mjesto življenja, rasnu, nacionalnu, etničku, kulturnu, socijalnu i vjersku pripadnost,
seksualnu orijentaciju, te druge osnove;
odrasli imaju pravo na obrazovanje
kroz sve nivoe, vrste i vidove obrazovanja i učenja, kao i pravo na vrednovanje i priznavanje stečenih znanja,
vještina i sposobnosti, bez obzira na
način njihovog sticanja;
odrasli imaju pravo na informisanje,
savjetovanje i stručnu pomoæ u cjeloživotnoj karijernoj orijentaciji;
obrazovanje odraslih je dio sveobuhvatnih sistema obrazovanja, zasnovanih na konceptu cjeloživotnog učenja
i, s tim u vezi, na racionalnom korištenju obrazovnih mogućnosti;
obrazovanje odraslih je otvoren i fleksibilan sistem - otvoren prema zahtjevima i potrebama društva i različitih kategorija stanovništva, i fleksibilan u putevima učenja i napredovanja;
obrazovanje odraslih je djelatnost međusektorske prirode, usmjerena na
zadovoljenje interesa i potreba javnog
i privatnog sektora, tržišta rada, civilnog društva i pojedinca;
obrazovanje odraslih je zasnovano na
širokom socijalnom partnerstvu i podijeljenoj odgovornosti svih društvenih aktera za razvoj obrazovanja od-
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raslih;
o) odrasli imaju odgovornost za vlastiti
razvoj, kao i za razvoj zajednice kojoj
pripadaju.
Bosna i Hercegovina je, kao potencijalna kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji i kao potpisnica drugih međunarodnih dokumenata, obavezna uskladiti politike i zakonodavstva u području
obrazovanja odraslih sa dogovorenim principima i ciljevima, kao i osigurati njihovu punu i uspješnu implementaciju na
području cijele zemlje.
Doslijedna implementacija dogovorenih principa u politike obrazovanja
odraslih u Bosni i Hercegovini doprinosi:
a) uspostavi i razvoju koncepta cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini;
b) usklađivanju obrazovnih i drugih sektorskih politika o obrazovanju odraslih sa međunarodnim i evropskim
politikama u ovom području obrazovanja i bržem uključivanju u evropski
prostor cjeloživotnog učenja;
c) osiguranju doslijednosti, praćenju i
unaprjeðenju kvaliteta obrazovanja
odraslih, u skladu sa utvrđenim obrazovnim standardima;
d) uspostavi fleksibilnih sistema obrazovanja odraslih, koji adekvatno i efikasno odgovaraju na zahtjeve i potrebe tržišta rada, društvene zajednice i
pojedinaca;
e) boljoj povezanosti obrazovanja i privrede;
f) razvoju kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini i uporedivosti stečenih znanja, vještina i sposobnosti, odnosno kvalifikacija na međunarodnom planu;
g) podizanju svijesti o značaju obrazovanja odraslih;
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h) socijalnoj koheziji - kroz podršku društva ličnom razvoju pojedinaca koji
na demokratski način ostvaruju zajedničke ciljeve, kroz smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, te postizanje pravičnosti i međugeneracijske
solidarnosti;
i) uključivanju svih relevantnih partnera u dijalog o politikama obrazovanja
odraslih;
j) većem i održivom finansiranju obrazovanja odraslih;
k) uspješnijoj realizaciji strateških prioriteta iz EVROPA 2020 - Evropska strategija za pametan, održiv i inkluzivan
rast, koja je usvojena kao izlazna strategija iz ekonomske krize za sve zemlje članice Evropske unije, ali i za zemlje kandidate i potencijalne kandidate.
3. PRINCIPI I STANDARDI
OBRAZOVANJA ODRASLIH
U BOSNI I HERCEGOVINI
Osnovni principi i standardi obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini
proističu iz univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te iz specifičnosti domaćeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog konteksta.
Principi i standardi utvrđeni ovim dokumentom, zasnovani na međunarodnim i evropskim principima i standardima obrazovanja odraslih, predstavljaju dogovoreni okvir u kome nadležne obrazovne i druge vlasti u Bosni i Hercegovini, postupajući u skladu sa svojim ustavnim ili zakonskim nadležnostima, razvijaju, implementiraju i koordiniraju politike i zakonodavstvo u vezi sa obrazovanjem odraslih, prate, procjenjuju i razmatraju stanje u ovom području, te dogovaraju, predlažu i preduzimaju mjere za
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njegovo unaprjeđenje.
3.3.3.2 Organizatori obrazovanja odraslih
Organizatori obrazovanja odraslih mogu biti ustanove, organizacije i drugi pravni subjekti, koji ispunjavaju uslove za obavljanje ove djelatnosti propisane
od strane nadležnih organa.
Obrazovanje odraslih, kao svoju
redovnu djelatnost ili kao djelatnost koja
prati redovnu mogu provoditi:
a) obrazovne ustanove u sistemu redovnog - formalnog obrazovanja;
b) specijalizovane ustanove za obrazovanje odraslih - ustanove i centri za obrazovanje odraslih, narodni, radnički
i otvoreni univerziteti, kao i univerziteti za treću životnu dob;
c) centri i organizacije za stručno usavršavanje, učenje stranih jezika, informaciono- komunikacijske tehnologije,
obuku i razvoj ljudskih resursa;
d) auto-škole;
e) zavodi i službe za zapošljavanje;
f) javne agencije, javna preduzeća i privredna društva;
g) privredne komore, poslodavci, preduzetnici i obrtnici i njihova udruženja, sindikalne organizacije, te fondacije i udruženja građana;
h) ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;
i) ustanove za smještaj i brigu o licima s
posebnim potrebama;
j) penološke ustanove;
k) centri za informisanje, savjetovanje i
karijerno vođenje;
l) kulturno-obrazovni centri;
m) drugi subjekti koji ispunjavaju propisane uslove.
Status javno priznatog organizatora ob-
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razovanja odraslih stiče se pod Uslovima
i u postupku utvrđenom zakonom i/ili
podzakonskim aktom.
Postupku za sticanje statusa javno
priznatog organizatora obrazovanja odraslih podliježu i obrazovne ustanove u sistemu redovnog obrazovanja.
Po izdavanju akta o dobijanju statusa javno priznatog organizatora, te nakon početka rada odnosno implementacije odobrenih programa, organizator podliježe postupku akreditacije.
Državni organi i institucije koje
provode programe obuka i stručnog usavršavanja u skladu sa posebnim propisima, imaju status javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih.
3.1. DEFINICIJE KLJUČNIH POJMOVA
Pojmovi upotrebljeni u ovom dokumentu
imaju sljedeće značenje:
3. Obrazovanje odraslih - ne postoji konsenzus o jedinstvenoj definiciji obrazovanja odraslih u Evropi i svijetu; najčešće prihvaćena jeste UNESCO-va 1 definicija, koja obrazovanje odraslih opisuje
kao cijeli skup procesa učenja, formalnih
i ostalih, u kojem odrasla lica (u skladu
sa definicijom odraslog lica u društvima
kojima pripadaju) razvijaju svoje sposobnosti, obogaćuju svoje znanje i unaprjeđuju svoje tehničke ili profesionalne kvalifikacije ili ih preusmjeravaju da bi zadovoljile svoje potrebe ili potrebe svojih društava;
4. Odrasli - lica koja imaju više od 15 godina života a koje nisu završila osnovno
obrazovanje, odnosno lica starija od 18
godina života koje se obrazuju;
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5. Polaznik - lice koje pohađa programe
obrazovanja odraslih;
6. Formalno obrazovanje odraslih učenje usmjereno od strane nastavnika ili
instruktora koje se stiče u obrazovnim
ustanovama, a prema nastavnim planovima i programima odobrenim od nadležnih obrazovnih vlasti;
7. Neformalno obrazovanje odraslih organizovan proces učenja i obrazovanja
usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i
dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje
izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku, kompanije, agencije i slično);
D. Zakon o obrazovanju odraslih lica
(„Službene novine Kantona Središnja
Bosna“, broj: 5/17);
Član 3.
(Značenje pojedinih izraza)
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
6. Formalno obrazovanje odraslih lica
učenje je koje usmjerava predavač ili instruktor koje se stiče u obrazovnim ustanovama a prema javno važećim nastavnim planovima i programima koje odobri
mjerodavna obrazovna vlast.
13. Neformalno obrazovanje odraslih
lica je organizovani proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku,
kompanije, agencije i slično).
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14. Obrazovanje odraslih lica organizuje
se za odrasla lica (polazna tačka od koje
se definiše odraslost kreće se od 15 do 18
godine životne dobi), a cilj mu je zadovoljavanje opštih obrazovnih potreba odraslog lica ili profesionalno stručno usavršavanje. To je dio obrazovnog sistema
jedne zemlje koji je, ili bi trebao biti, potpuno ravnopravan sa ostalim dijelovima
obrazovnog sistema. Uključuje sve oblike
učenja (formalno, neformalno i informalno) odraslih lica.
15. Odraslo lice je lice koje ima više od 15
godina života a koje nije okončalo osnovno obrazovanje odnosno lice starije od
18 godina života koja se obrazuje.
16. Osposobljavanje je obrazovanje i osposobljavanje za uključivanje u rad nakon okončanja osnovnog obrazovanja, za
obavljanje jednostavnih i manje složenih
poslova odreðenoga zanimanja.
17. Organizatori obrazovanja odraslih
lica su ustanove, organizacije i drugi pravni subjekti koji zadovoljavaju uslove za
obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih lica, koje su propisala mjerodavna tijela.
Član 4.
(Obrazovanje odraslih lica)
(1) Obrazovanje odraslih lica obuhvata
cjelinu procesa učenja odraslih lica
namijenjenu:
a) ostvarivanju prava na slobodan
razvoj lica;
b) osposobljavanju za zapošljavanje,
sticanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju te sticanje i produbljivanju stručnih znanja, vještina i kompetencija;

c) osposobljavanju za aktivno stanovništvo.
(2) Obrazovanje odraslih lica dio je jedinstvenoga obrazovnoga sistema Kantona i djelatnost je od javnog interesa
za Kanton.
Član 5.
(Principi obrazovanja odraslih lica)
Obrazovanje odraslih lica zasniva
se na principima kako slijedi:
a) cjeloživotno učenje;
b) uvažavanje različitosti potreba i moguænosti prethodnih znanja i iskustava te, s tim u vezi, i specifičnosti obrazovanja i učenja odraslih lica;
c) sloboda izbora odgovarajuæega obrazovanja, kao i oblika, metoda i načina
učenja;
d) dostupnost i raznovrsnost obrazovne
ponude;
e) osiguranje odgovarajuće kvalitete obrazovanja;
f) promovisanje jednakih vrijednosti ishoda učenja u formalnom i neformalnom
obrazovanju te informalnom učenju;

g) profesionalnost i odgovornost organizatora obrazovanja odraslih lica te profesionalnost i etičnost nastavnoga kadra;

h) poštovanje ličnosti i dostojanstva svakog sudionika u procesu obrazovanju
odraslih lica;
i) informisanje, savjetovanje i voðenje u
daljem obrazovanju i/ili karijernom
napredovanju;
j) nediskriminacija i ravnopravnost
spolova.
Član 6.
(Ciljevi obrazovanja odraslih lica)
ca:

Ciljevi su obrazovanja odraslih li-
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a) omogućavanje građanima postizanja
najmanje osnovnoškolskoga obrazovanja;
b) podizanje osnovne i funkcionalne pismenosti odraslih lica;
c) osposobljavanje za zapošljavanje odraslih lica koja nemaju završeno formalno obrazovanje i sticanje kvalifikacija za prvo zanimanje;
d) omogućavanje daljega obrazovanja i
obuke, odnosno mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranoga stručnoga usavršavanja tokom
cijelog radnog i životnog vijeka;
e) obrazovanje i sticanje znanja, vještina
i kompetencija u skladu sa ličnim sposobnostima, afinitetima i životnoj
dobi pojedinca;
f) omogućavanje formalnog/javnog priznavanja i potvrđivanja rezultata prethodnoga učenja odnosno stečenih znanja, vještina i kompetencija, bez obzira na način njihova sticanja.
Član 7.
(Vidovi obrazovanja i učenja
odraslih lica)
Obrazovanje odraslih lica ostvaruje se kroz formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje, informalno učenje i
samousmjereno učenje.
Član 8.
(Organizatori obrazovanja odraslih lica)
(1) Formalno obrazovanje odraslih lica,
prema ovome Zakonu, mogu provoditi, uz redovno obrazovanje: osnovne škole, srednje škole i visokoškolske ustanove u svim oblicima vlasništva te ustanove za smještaj i brigu o licima s posebnim potrebama i penološke ustanove.
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(2) Neformalno obrazovanje mogu organizovati i provoditi organizatori za
obrazovanje odraslih lica, osnovne
škole, srednje škole, visokoškolske
ustanove, ustanove za obrazovanje
odraslih lica, škole/centri stranih jezika, škole/centri za informaciono-komunikacijske tehnologije, centri za
kulturu i obrazovanje, autoškole, ustanove za smještaj lica s posebnim potrebama i brigu o licima s posebnim
potrebama, te penološke i druge ustanove, udruge graðana, privredni subjekti i druga pravna lica koja su, između ostaloga, kao svoju djelatnost
navela neformalno obrazovanje odraslih lica.
(3) Standarde i normative za obrazovanje odraslih lica (u daljem tekstu: standardi i normativi) te način i postupak utvrđivanja uslova koje mora zadovoljavati organizator obrazovanja
odraslih lica za izvođenje formalnih
programa obrazovanja odraslih lica
donosi Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) uz saglasnost Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna (u daljem tekstu:
Vlada Kantona).
(4) Ustanovu za obrazovanje odraslih lica (u daljem tekstu: ustanova) može
osnovati domaće i/ili strano pravno
i/ili fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima vlasništva.
(5) Ustanovu kao javnu može osnovati
Kanton ili jedinica lokalne samouprave.
(6) Osnivač osigurava sredstva potrebna
za osnivanje i rad ustanove, u skladu
sa standardima i normativima.
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E. Standardi i normativi za obrazovanje
odraslih lica
(„Službene novine Srednjobosanskog
kantona“, broj: 2/19)
POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
(Osnovne odredbe )
(1) Standardima i normativima za obrazovanje odraslih lica (u daljem tekstu:
Standardi i normativi) propisuje se
način i postupak utvrđivanja uslova
koje mora ispunjavati organizator obrazovanja odraslih lica, za provođenje
programa formalnog obrazovanja (u
daljem tekstu: organizator).
(2) Ovim Standardima i normativima utvrđuju se minimalni prostorni, kadrovski i drugi opšti materijalno-tehnički i higijenski uslovi neophodni za
provođenje programa obrazovanja odraslih lica.
Član 3.
(Uslovi za realizaciju programa
obrazovanja odraslih lica)
U skladu sa ovim Standardima i
normativima, organizator je dužan osigurati uslove za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih lica, i to:
a) organizovati i realizovati teorijsku i
praktičnu nastavu u skladu sa programom obrazovanja odraslih lica;
b) raspolagati odgovarajućim prostornim i materijalno-tehničkim resursima,
primjerenim prirodi programa;
c) raspolagati odgovarajućim ljudskim
resursima (nastavnim i nenastavnim

osobljem);
d) da rad sa polaznicima bude u skladu
sa nastavnim planovima i programima, pri čemu se utvrđeni obim aktivnosti realizuje redovnom nastavom,
konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, praktičnim radom, nastavom na
daljinu i ostalim oblicima rada, a u
okviru predviđenih časova iz formalnog programa obrazovanja odraslih
lica.
POGLAVLJE VI. STANDARDI ZA IZVOÐENJE PROGRAMA FORMALNOG OBRAZOVANJA
Član 15.
(Programi formalnog obrazovanja
odraslih lica)
Programi formalnog obrazovanja
odraslih lica definisani su odredbama stavova (2), (4) i (5) člana 14., te člana 15.
Zakona, a postupak odobravanja izvođenja programa bliže se određuju stavom
(6) člana 18. Zakona.
Član 16.
(Trajanje programa i nastavnog sata)
(1) Program formalnog obrazovanja odraslih lica izvodi se u trajanju propisanom nastavnim planom i programom
za obrazovanje odraslih lica u skladu
sa članom 24. Zakona.
(2) Nastavni čas teorijske nastave za srednjoškolsko obrazovanje traje 45 minuta, a nastavni čas praktične nastave,
u pravilu, traje 60 minuta, izuzev u
umjetničkim školama.
(3) Polaznik tokom dana može imati naj-

26. фебруар/вељача 2021.
više četiri nastavna časa teorijske nastave, a praktičnog rada najviše osam
časova.
Član 17.
(Broj časova nastavnoga predmeta)
(1) Broj časova svakog pojedinog nastavnoga predmeta programa obrazovanja odraslih lica za sticanje osnovnog
obrazovanja i srednje stručne spreme
ili niže stručne spreme, u skladu sa
stavom (2) člana 14. Zakona, ne može
biti manji od 50% od broja nastavnih
časova propisanih nastavnim planom
i programom za redovno obrazovanje, bez obzira na oblik izvođenja nastave.
(2) Praktični rad izvodi se u punom fondu časova propisanim nastavnim planom i programom za redovno obrazovanje.
POGLAVLJE VII. TRAJANJE I NAČIN
IZVOÐENJA FORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH LICA
Član 18.
(Obrazovanje u redovnoj nastavi)
(1) Obrazovanje odraslih lica u redovnoj
nastavi organizuje se i izvodi na osnovu nastavnoga plana i programa propisanog za redovno obrazovanje.
(2) Redovna nastava mora biti zastupljena sa najmanje 50% ukupnog realizovanja predviđenih programa predmetnih nastavnih sadržaja.
(3) Polaznici su obavezni prisustvovati
redovnoj nastavi na način utvrđen članom 16. Zakona.
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Član 19.
(Obrazovanje u konsultativnoinstruktivnoj nastavi)
(1) Obrazovanje u konsultativno-instruktivnoj nastavi se izvodi u grupnim i
individualnim konsultacijama, o čemu se vodi evidencija, a može biti zastupljena sa najviše 40% od ukupno
predviðenog trajanja nastave, s tim
da se individualne konsultacije izvode najviše do 10%.
(2) Konsultacije je organizator dužan organizovati prema potrebi polaznika,
uz obavezu osiguranja nastavnoga materijala potrebnog za samostalni rad
polaznika.
Član 20.
[Obrazovanje u dopisno-konsultativnoj
nastavi (e-learning)]
(1) Obrazovanje u dopisno-konsultativnoj nastavi izvodi se na grupnim i individualnim dopisnim konsultacijama.
(2) Broj časova dopisno-konsultativne nastave može biti najviše do 10% od ukupnog broja časova propisanih nastavnim planom i programom.
(3) Konsultacije iz stavova (1) i (2) ovoga
člana izvode se uz pomoć posebnih
didaktičkih izvora učenja: platforme,
softvera i aplikacija za organizovanje
učenja koje je dužan osigurati organizator, te u skladu sa razrađenom metodologijom rada sa polaznicima koja
je sastavni dio programa iz stava (4)
člana 16. Zakona.
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4.1. Organizacijski aspekt obrazovanja
odraslih u zakonodavstvu entiteta
Republika Srpska
Zakon o obrazovanju odraslih
(„Službeni glasnik Republike Srpske“,
br.: 59/09 i 1/12)
Član 1.
(1) Ovim zakonom uređuju se organizacija i struktura obrazovanja odraslih.
(2) Obrazovanje odraslih je dio jedinstvenog obrazovnog sistema Republike
Srpske (u daljem tekstu: Republika),
kojim se obezbjeđuje obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje odraslih
lica.
Član 2.
(1) Obrazovanje odraslih može biti:
a) formalno,
b) neformalno i
c) informalno.
(2) Formalno obrazovanje odraslih označava obrazovni proces koji se izvodi
u obrazovnim ustanovama po programima osnovnog i srednjeg obrazovanja prilagođenim potrebama i mogućnostima odraslih.
(3) Formalno obrazovanje odraslih sprovodi se u skladu sa zakonima kojima
se uređuju djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, osim u pitanjima
koja su uređena ovim zakonom.
(4) Neformalno obrazovanje odraslih je
organizovan proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema dijelovima
programa formalnog obrazovanja
(modulima) i po posebnim programima za sticanje znanja, vještina i sposobnosti, a koji se mogu organizovati
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kod obrazovnih ustanova i specijalizovanih organizacija koje ispunjavaju
uslove prema programu koji izvode.
(5) Informalno učenje podrazumijeva permanentno samoobrazovanje, usavršavanje i sticanje znanja i vještina van
obrazovnih ustanova i specijalizovanih organizacija obrazovanja odraslih.
III – ORGANIZATORI OBRAZOVANJA
ODRASLIH
Član 10.(1)
(1) Obrazovanjem odraslih, kao svojom
redovnom djelatnošću ili djelatnošću
koja prati redovnu mogu se baviti osnovne i srednje škole koje su registrovane za obrazovanje odraslih i specijalizovane organizacije za obrazovanje ostalih, kao što su radnički univerziteti, centri za obuku, škole stranih
jezika, auto škole, kao i druga pravna
lica koja ispunjavaju uslove predviđene pojedinačnim programom za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: organizatori obrazovanja).
4.2. Organizacioni aspekt obrazovanja
odraslih u zakonodavstvu susjednih
država
CRNA GORA
Zakon o obrazovanju odraslih
("Službeni list Crne Gore", br. 020/11 i
047/17)
I. OSNOVNE ODREDBE
Predmet
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se obrazovanje i učenje odraslih. Odrasli se, po
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sopstvenom izboru, uključuju u obrazovanje, osposobljavanje ili učenje radi poboljšanja znanja, vještina i kompetencija ili
sticanja odgovarajuće kvalifikacije za uspješniji život, rad i lični razvoj. Jedinstveni sistem Član 2 Obrazovanje odraslih je
dio jedinstvenog obrazovnog sistema Crne Gore.
II. OBLICI I PROGRAMI
OBRAZOVANJA
Oblici obrazovanja i učenja
Član 8.
Obrazovanje odraslih odvija se

kao:
-

formalno obrazovanje;
neformalno obrazovanje, odnosno učenje;
informalno učenje;
samousmjereno učenje.
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kompetencija, koje se mogu provjeravati i
dokazivati u postupku sticanja nacionalne stručne kvalifikacije, odnosno ključne
vještine.
Informalno učenje.
Član 11.
Informalno učenje se odvija bez
posebne namjere i organizovanog cilja,
vremena i podrške kroz dnevne aktivnosti na radnom mjestu, u okviru porodičnog i društvenog života i slobodnog vremena. Znanja, vještine i kompetencije stečene na ovaj način mogu se provjeravati i
dokazivati u postupku sticanja nacionalne stručne kvalifikacije, odnosno ključne
vještine.
IV. ORGANIZATOR OBRAZOVANJA
ODRASLIH
Organizator obrazovanja

Formalno obrazovanje

Član 27.

Član 9.

Obrazovanje odraslih može da se
ostvaruje, odnosno organizuje u školi, specijalizovanoj organizaciji za obrazovanje
odraslih (radnički univerziteti, univerziteti za treće doba, centri za obuku, auto
škole i dr.), ustanovi za smještaj i brigu
lica sa posebnim obrazovnim potrebama
i kod drugih pravnih lica (u daljem tekstu: organizator obrazovanja), koji imaju
licencu za rad, u skladu sa zakonom.

Formalno obrazovanje je organizovan proces obrazovanja koji se ostvaruje
po javno važećem obrazovnom programu ili dijelu tog programa (modul, jedinica učenja i sl.), na osnovu kojeg se stiče
nivo obrazovanja, odnosno jedna ili više
stručnih kvalifikacija, u skladu sa ovim
zakonom i zakonima koji uređuju te oblasti obrazovanja.
Neformalno obrazovanje,
odnosno učenje.
Član 10.
Neformalno obrazovanje, odnosno učenje (u daljem tekstu: neformalno
obrazovanje) se ostvaruje kroz organizovane i planirane ciljeve i podršku, radi sticanja i unaprjeđivanja znanja, vještina i

REPUBLIKA HRVATSKA
Zakon o obrazovanju odraslih
(„Narodne novine“, br: 17/07)
OPŠTE ODREDBE
Član 1.
(1) Obrazovanje odraslih obuhvata cjeli-
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nu procesa učenja odraslih namijenjenih:
-

ostvarivanju prava na slobodan
razvoj ličnosti,
- osposobljavanju za zapošljivost:
sticanju kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciji, sticanju i
produbljivanju stručnih znanja,
vještina i sposobnosti,
- osposobljavanju za aktivno građanstvo.
(2) Obrazovanje odraslih dio je jedinstvenoga obrazovnog sistema Republike
Hrvatske.
Član 3.
(1) Obrazovanje odraslih odvija se kao
formalno, neformalno, informalno i/
ili samousmjereno učenje.
(2) Formalno obrazovanje odraslih označava djelatnost koja se izvodi u institucionalnim i javno verifikovanim oblicima obrazovanja radi sticanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti.
(3) Formalno obrazovanje odraslih obuhvata:
- osnovno školovanje odraslih,
- srednjoškolsko obrazovanje odraslih; sticanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje,
- visoko obrazovanje.
(4) Formalno obrazovanje odraslih provodi se u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju ove djelatnosti,
osim u pitanjima koja su uređena ovim Zakonom.
(5) Neformalno obrazovanje odraslih označava organizovane procese učenja
usmjerene na osposobljavanje odraslih lica za rad, za različite socijalne
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aktivnosti te za lični razvoj.
(6) Informalno učenje odraslih označava
aktivnosti u kojima odraslo lice prihvata stajališta i pozitivne vrednote te
vještine i znanja iz svakodnevnog iskustva i raznolikih drugih utjecaja i
izvora iz svoje okoline.
(7) Samousmjereno učenje odraslih označava aktivnosti u kojima odraslo lice
samostalno uspostavlja kontrolu nad
procesom učenja kao i odgovornost
za rezultate učenja.
Član 4.
Obrazovanje odraslih prema ovome Zakonu mogu provoditi narodni otvoreni univerziteti, osnovne škole, srednje
škole, visoke škole, škole stranih jezika,
ustanove za smještaj i brigu lica sa posebnim potrebama te penološke i druge ustanove (u daljem tekstu: ustanove za obrazovanje odraslih), ako ispunjavaju uslove propisane ovim Zakonom.
REPUBLIKA SRBIJA
Zakon o obrazovanju odraslih
(„Službeni glasnik RS“, br.: 55/13, 88/17,
27/18 i 6/20)
Obrazovanje odraslih
Član 2.
Obrazovanje odraslih jeste deo jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srbije, koji obezbjeđuje odraslima tokom cijelog života sticanje kompetencija i
kvalifikacija potrebnih za lični i profesionalni razvoj, rad i zapošljavanje, kao i
društveno odgovorno ponašanje.
Obrazovanje odraslih ostvaruje se
kao formalno obrazovanje, neformalno
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obrazovanje i informalno učenje.
Formalno obrazovanje odraslih
obuhvata osnovno i srednje obrazovanje.
Formalno obrazovanje odraslih, u
smislu ovog zakona, jesu organizovani
procesi učenja koji se ostvaruju na osnovu nastavnih planova i programa osnovnog i srednjeg obrazovanja, i programa
drugih oblika stručnog obrazovanja prilagođenih potrebama i mogućnostima odraslih i zahtjevima tržišta rada, u skladu
sa zakonom.
Neformalno obrazovanje odraslih, u smislu ovog zakona, jesu organizovani procesi učenja odraslih na osnovu posebnih programa, radi sticanja znanja, vrijednosti, stavova, sposobnosti i vještina
usmjerenih na lični razvoj odraslih, rad i
zapošljavanje i socijalne aktivnosti.
Informalno učenje odraslih, u smislu ovog zakona, jeste proces samostalnog sticanja znanja, vrijednosti, stavova,
sposobnosti i vještina, u svakodnevnom
životnom, radnom i socijalnom okruženju.
Aktivnosti u obrazovanju odraslih
Član 7.
Aktivnosti u obrazovanju odraslih u smislu ovog zakona, jesu:
1) obrazovanje odraslih koje omogućava
sticanje osnovnog i srednjeg obrazovanja (formalno obrazovanje);
2) sticanje kompetencija i kvalifikacija
za obavljanje, usavršavanje ili promjenu zanimanja, posla, radne funkcije
ili radne operacije (formalnim ili neformalnim obrazovanjem);
3) obrazovanje odraslih kojim se unapr-
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eđuju znanja, vještine i sposobnosti,
radi ličnog i profesionalnog razvoja i
društveno odgovornog ponašanja,
unaprjeđivanja kvaliteta života, opšteg obrazovanja i kulture (neformalnim obrazovanjem i informalnim učenjem);
4) priznavanje prethodnog učenja koje
se ostvaruje procjenom znanja, vještina i sposobnosti stečenih obrazovanjem, životnim ili radnim iskustvom i
koje omogućava dalje učenje i povećanje konkurentnosti na tržištu rada;
5) karijerno vođenje i savjetovanje pružanjem stručne podrške odraslima za
lični i profesionalni razvoj i zapošljavanje.
III ORGANIZACIJA I OSTVARIVANJE
AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA
ODRASLIH
Organizator aktivnosti
obrazovanja odraslih
Član 16.
Organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: organizator
aktivnosti) u smislu ovog zakona je:
1) osnovna i srednja škola;
2) druga ustanova, javna agencija, javno
preduzeće, organizacija nadležna za
poslove zapošljavanja, agencija za zapošljavanje, privredno društvo, nosioci poslova profesionalne rehabilitacije, preduzetnik, sindikalna organizacija, udruženje, stručno društvo, organizacije za obrazovanje odraslih
(narodni, radnički, otvoreni univerzitet, univerzitet za treće doba i dr.), centri i organizacije za stručno usavršavanje, za učenje stranih jezika, informaciono-komunikacione tehnologije,
za obuku i razvoj ljudskih resursa, za
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obuku vozača, privredna komora, centar za karijerno vođenje i savjetovanje, udruženje poslodavaca, kulturno
-obrazovni centar, dom kulture, kao i
drugi subjekti registrovani za obrazovnu djelatnost u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija
djelatnosti (u daljem tekstu: druga organizacija).
Javno priznati organizator aktivnosti
Član 17.
Osnovna i srednja škola jeste javno priznati organizator aktivnosti, ako ispunjava propisane uslove za tu aktivnost
i ima rješenje o verifikaciji koje izdaje Ministarstvo, u skladu sa zakonom kojim se
uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon) i ovim
zakonom.
Druga organizacija može steći status javno priznatog organizatora aktivnosti, za aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih iz člana 7. tačka 2) ovog Zakona i aktivnosti iz tač. 3) i 5) istog člana,
ako je registrovana za obrazovne djelatnosti, zadovoljava utvrđene standarde i na
osnovu odobrenja Ministarstva u skladu
sa ovim zakonom.
Izuzetno od stava 2. ovog člana,
status javno priznatog organizatora aktivnosti imaju državni organi i ustanove
koje u skladu sa posebnim zakonom obavljaju stručno usavršavanje i druge aktivnosti obrazovanja odraslih.
Odobrenje iz stava 2. ovog člana
izdaje se drugoj organizaciji koja ispunjava propisane uslove za organizovanje aktivnosti obrazovanja odraslih u pogledu
programa, kadra, prostora, opreme i nas-
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tavnih sredstava.
Bliže uslove u pogledu programa,
kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava uključujući i uslove za obezbjeđivanje pristupačnosti nastave i programa
za lica sa invaliditetom propisuje ministar.
5. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Nakon analize zahtjeva i dokumentacije u spisu predmeta, analize osporenih odredbi i njihove usporedbe sa nekim
uporednim zakonskim rješenjima iz bližeg okruženja, a u svjetlu relevantnog prava, Ustavni sud Federacije je utvrdio
kao što slijedi.
Zakon o obrazovanju odraslih lica, donijela je Skupština SBK/KSB na
XXI. sjednici održanoj 20.03.2017. godine.
Pomenutim Zakonom se uređuje „obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih lica; opšta pitanja u vezi sa osnivanjem, organizovanjem, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih lica; djelatnost i uslovi za obavljanje obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja odraslih lica; prava i obaveze mjerodavnih tijela u oblasti obrazovanja odraslih lica; uslovi za sticanje javnih
isprava; statusna pitanja kandidata koji
su završili institucionalno obrazovanje
odraslih lica, te ostala pitanja važna za
obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih lica na području Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna“. Na osnovu stava (3) člana 8. i tačke a) stava (1)
člana 46. istog Zakona, uz saglasnost Vlade SBK/KSB, Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta donijelo je Standarde i normative za obrazovanje odrasl-
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ih lica gdje je propisan način i postupak
utvrđivanja uslova koje mora ispunjavati
organizator obrazovanja odraslih lica, za
provođenje programa formalnog obrazovanja. Standardi normativi su stupili na
snagu danom donošenja a objavljeni su
u “Službenim novinama Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna“ od
28.02.2019. godine. Riječ je o dokumentu
koji je oslonjen na Odluku o usvajanju
principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini koju je
donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 89. sjednici, održanoj 04.04.
2014. godine.
Navedenom Odlukom su usvojeni Principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji
su sastavni dio navedene Odluke. U principima i standardima je između ostalog
navedeno: „U uslovima ekspanzije novih
tehnologija postojeća znanja brzo zastarjevaju te je potrebno njihovo stalno unaprjeđenje kako bi se i pojedinci i društvo
lakše i brže prilagodili zahtjevima koje
tehnološki napredak nosi. Također, razvoj demokratije i društava zasnovanih na
poštivanju ljudskih prava, jednakosti i
pravdi podrazumijevaju odgovorno građanstvo - pojedince osposobljene za uspješno vršenje njihovih osnovnih životnih
uloga (radnih, građanskih, porodičnih, rekreativnih...). Mnoge zemlje su odgovor
na sve ove izazove prepoznale u ulaganju u ljudske resurse, a ključno sredstvo
u konceptu cjeloživotnog obrazovanja i
učenja, u kome je obrazovanje odraslih
prepoznato kao bitna komponenta obrazovnog sistema i jednako važno koliko i
obrazovanje djece i mladih. Široko razumijevanje značaja i potrebe kvalitetnog
obrazovanja za sve graðane učinilo je da
obrazovanje postane jedno od prioritetn-
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ih pitanja svake države i društva, koje
treba da doprinese privrednom, socijalnom i kulturnom razvoju, kao i ličnom
razvoju pojedinca.
Savremene strategije razvoja obrazovanja se danas ne orijentišu samo na
obrazovanje djece i mladih. Naprotiv, naročito u posljednje dvije decenije u fokus
obrazovnih politika evropskih zemalja
sve više ulazi obrazovanje i učenje odraslih. Posmatrano u svjetlu brzih promjena koje se događaju u svim aspektima društva i u kojima se prepliću različiti interesi i zahtjevi javnog i privatnog sektora,
tržišta rada, civilnog društva i pojedinca,
sve su veća i izvjesnija očekivanja da će
svaki pojedinac htjeti i morati sticati i obnavljati svoja znanja tokom cijelog života.
Zato obrazovanje odraslih postaje najdinamičniji segment obrazovnih sistema u
Evropi i svijetu. Kako bi bilo u funkciji
podizanja konkurentnosti privrede, jačanja socijalne kohezije i podrške ličnom
razvoju pojedinca, obrazovanje odraslih
treba razvijati kao specifičnu, fleksibilnu
i vrlo važnu komponentu sveukupnog
obrazovnog sistema i učiniti ga dostupnim svima, kroz različite vidove obrazovanja i učenja (formalne, neformalne, informalne).
Shodno tome, pravci razvoja obrazovanja odraslih se danas projiciraju i
baziraju na koncepciji cjeloživotnog obrazovanja i učenja kao sredstvu za napredovanje ka konceptu 'društva koje uči'.
Cilj je stvaranje fleksibilnog i demokratskog sistema obrazovanja koji će biti otvoren i prohodan za sve, bez obzira na
životnu dob i kroz koji će se i odraslim licima osigurati veće i različite mogućnosti
za učenje i sticanje znanja za sva područja života i rada“.
Organizatori obrazovanja odraslih mogu
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biti ustanove, organizacije i drugi pravni
subjekti, koji ispunjavaju uslove za obavljanje ove djelatnosti propisane od strane
nadležnih organa. Obrazovanje odraslih,
kao svoju redovnu djelatnost ili kao djelatnost koja prati redovnu mogu provoditi: obrazovne ustanove u sistemu redovnog - formalnog obrazovanja, specijalizirane ustanove za obrazovanje odraslih ustanove i centri za obrazovanje odraslih,
narodni, radnički i otvoreni univerziteti,
univerziteti za treæu životnu dob itd.
Jasno je da principi i standardi
utvrđeni predmetnom Odlukom treba da
„predstavljaju pravni osnov za djelovanje
obrazovnih i drugih vlasti, odgovornih
tijela, institucija, organizacija i pojedinaca
na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini“, ali je jasno i to da ona nema pravnu snagu zakona. Ipak, treba imati na
umu da su na listi „ključnih međunarodnih i dokumenata Evropske unije o politikama obrazovanja odraslih lica u kontekstu cjeloživotnog učenja“ i tri dokumenta koja su sastavni dio Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i imaju snagu
ustavne norme: Opšta deklaracija o ljudskim pravima UN (1948), Međunarodni
pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966) i Evropska socijalna
povelja (1961).
Izneseno predstavlja kontekst u
kojem je zahtjev razmotren, nakon čega je
Ustavni sud Federacije mogao utvrditi
mišljenje koje podnosilac zahtjeva traži.
Uprkos nepreciznosti i nedorađenosti zahtjeva, sa sigurnošću se može zaključiti da podnosilac, iako najčešće koristi izraz „osporene odredbe člana 8. Zakona o obrazovanju odraslih SBK/KSB“,
svoju argumentaciju prevashodno usmjerava na odredbu člana 8. stav (1). O tome
neposredno svjedoče navodi u dijelu za-
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htjeva naslovljenom sa „obrazloženje“,
na trećoj stranici, gdje se expressis verbis
govori o „osporenom članu 8. točka 1.“
To je naime potpuno jasno, jer je
akcenat zahtjeva na „formalnom obrazovanju“ i navodnoj nemogućnosti da u
njemu participiraju centri za obrazovanje
odraslih izvan redovnog školstva, a što
navodno onemogućuje upravo odredba
stava (1) člana 8. Zakona o obrazovanju
odraslih. Da je doista tako, nepobitno svjedoči to što se u zaključku zahtjeva, od
Ustavnog suda Federacije traži „mišljenje
o ustavnosti odredbe člana 8. Tačka 1.
Zakona o obrazovanju odraslih SBK/KSB“.
Naime, kao što iz argumentacije
podnosioca zahtjeva nesporno proističe,
odredba člana 8. stav (1) dovodi se u pitanje zato što u organizatore formalnog
obrazovanja odraslih ne uključuje centre
za obrazovanje odraslih, kao specijalizovane institucije, pa se od Ustavnog suda
Federacije traži mišljenje o tome da li je
odredba člana 8. stav (1) Zakona o obrazovanju odraslih zbog toga u suprotnosti
sa prvim Protokolom Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te supsidijarno sa Principima i standardima u području obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.
Član 2. prvog Protokola uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, govori o pravu na obrazovanje i garantuje da to pravo nikome ne
može biti oduzeto, te da države treba da
poštuju pravo roditelja da osiguraju vaspitanje i obrazovanje (djece) u skladu sa
vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima. Međutim ni odredba stava (1) člana
8. Zakona o obrazovanju odraslih na koju
se direktno ukazuje, a niti ostale odredbe
tog člana nikome ne oduzimaju pravo na
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obrazovanje. Naprotiv, njima se pravno
uređuje ambijent i način ostvarivanja tog
prava kao i njegova nesumnjiva dostupnost i odraslim licima. O povredi prava
roditelja da im se djeca obrazuju u skladu
sa njihovim vjerskim uvjerenjima i njihovim svjetonazorom ovdje, dakako, ne
može biti govora, te je jasno da su odredbe člana 8. Zakona o obrazovanju odraslih korespondentne sa spomenutom odredbom prvog Protokola uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sa ustavnom garancijom prava na obrazovanje iz člana II.A.
2.(1) m) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o ustavnoj garanciji
iz člana II.A.2(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, dakle garanciji prava
na jednakost pred zakonom, Ustavni sud
Federacije konstatuje da ni osporena odredba člana 8. stav (1) niti ostale odredbe
tog člana ne ugrožavaju pravo na jednakost pred zakonom odraslih lica kao konzumenata obrazovanja. Ono je svakom
odraslom licu dostupno na isti način i
pod istim uslovima. To što centri za obrazovanje odraslih nisu u potpuno istom
pravnom položaju sa osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama
(pritom u svim oblicima vlasništva), ustanovama za smještaj i brigu o licima s posebnim potrebama i penološkim ustanovama ne može biti shvaćeno kao diskriminacija, već kao promišljena obrazovna
politika, gdje se svjesno pravi razlika između formalnog i neformalnog obrazovanja. Ona je i nastala otkako je u posljednje dvije decenije obrazovanje i učenje
odraslih ušlo u fokus obrazovnih politika
evropskih zemalja i prisutna je i u uporednom pravu i u dokumentu „Principi
i standardi obrazovanja odraslih u Bosni
i Hercegovini“ usvojenom na državnom
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nivou 2014. godine, pa tako i u Zakonu o
obrazovanju odraslih SBK/KSB.
Tako se u pomenutom dokumentu formalno obrazovanje odraslih definiše kao „učenje usmjereno od strane nastavnika ili instruktora koje se stiče u obrazovnim ustanovama, a prema nastavnim
planovima i programima odobrenim od
nadležnih obrazovnih vlasti“, dok je neformalno obrazovanje odraslih „organiziran proces učenja i obrazovanja usmjeren
ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje izvode
organizatori obrazovanja (redovne škole,
centri za obuku, kompanije, agencije i slično“. Zakon o obrazovanju odraslih SBK
/KSB sadrži identične definicije, iz čega
je vidljivo da je on oslonjen na Principe i
standarde na nivou Bosne i Hercegovine,
što je uostalom vidljivo i iz cjelokupne
koncepcije tog Zakona.
S obzirom na značaj ove distinkcije, logično je da ona može imati svoj odraz i u programskom i u organizacionom
smislu, pa to što centri za obrazovanje
odraslih u osporenoj odredbi nisu pomenuti može kao zakonsko rješenje biti predmetom kritike, ali ne i razlogom njene
neustavnosti. Ona, naprosto, ne govori o
centrima za obrazovanje odraslih, a neustavnom je se ne može proglasiti zato
što za obrazovanje odraslih ovlašćuje škole, fakultete, ustanove za smještaj i brigu o licima s posebnim potrebama i penološke ustanove.
Kada je u pitanju navodna povreda ustavne garancije prava na imovinu iz
člana II.A.2.k) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud Federacije smatra da su ti navodi neosnovani i da u njihovu potvrdu nisu izneseni nikakvi argumenti.
Kada je riječ o pravu na rad „org-
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anizatora obrazovanja odraslih lica“, pod
kojim pojmom se, dakako, podrazumijevaju i centri za obrazovanje ostalih, to pravo ni jednom odredbom člana 8. osporenog Zakona nije uskraćeno. Ustavni
sud Federacije smatra da je riječ o pogrešnom tumačenju tih odredaba. Tačno je
da su redovne škole i visokoškolske ustanove, ustanove za smještaj i brigu o licima s posebnim potrebama, te penološke
ustanove u odredbi člana 8. stav (1) prepoznate kao nosioci formalnog obrazovanja odraslih i ta je odredba samo na
njih usmjerena. Potom su u stavu (2) istog člana, koji govori o neformalnom obrazovanju odraslih pobrojane sve institucije i organizacije koje se po Zakonu smatraju „organizatorima obrazovanja odraslih lica“, dakle i subjekti iz stava (1) i
svi drugi subjekti, odnosno institucije i
organizacije koje se bave obrazovanjem
odraslih. Dakle pojam „organizatori obrazovanja odraslih lica“ integriše u sebi
sve te subjekte.
U prilog tome najbolje govori odredba člana 3. tačka 17. Zakona o obrazovanju odraslih lica kojom se za primjenu
tog Zakona utvrđuje autonomni integralni pojam „Organizatori obrazovanja odraslih lica“ a koji uključuje „ustanove, organizacije i druge pravne subjekte koji
zadovoljavaju uslove za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih lica, koje su
propisala mjerodavna tijela“. Riječ je o
tehničkim i higijenskim uslovima, prostornim i materijalnim standardima, te drugim uslovima koji su, kako je ranije navedeno, propisani Standardima i normativima za obrazovanje odraslih lica koje je,
po ovlaštenju iz člana 46. stav 1. tačka a)
Zakona o obrazovanju odraslih lica donijelo kantonalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Prema tome, kada odredba člana
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8. stav (3) Zakona o obrazovanju odraslih
govori o standardima i normativima za
obrazovanje odraslih lica i „načinu i postupku utvrđivanja uslova koje mora zadovoljavati organizator obrazovanja odraslih lica za izvođenje formalnih programa obrazovanja odraslih“ koje će donijeti
(i koje je donijelo) Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta, onda se ti standardi i normativi odnose na „sve organizatore obrazovanja odraslih lica“, pa
tako i na centre za obrazovanje odraslih,
a to znači da i oni imaju ravnopravan pristup formalnom obrazovanju odraslih,
ukoliko zadovoljavaju propisane standarde i normative.
Dakle, sistematsko tumačenje odredaba člana 3. tačka 17. i člana 8. st. (1),
(2) i (3) Zakona o obrazovanju odraslih lica dovodi do zaključka da i centri imaju
pristup formalnom obrazovanju odraslih,
te ne može biti govora ni o uskraćivanju
prava na rad, koje svakome garantuje odredba člana II.A.2.(1) l) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine. O tome zašto ne stoje navodi o uskraćivanju prava na obrazovanje, već je bilo riječi.
Činjenica je dakle, da Zakon o obrazovanju odraslih SBK/KSB u pogledu
učešća centara za obrazovanje odraslih
samo naizgled ima restriktivniji stav u
odnosu na zakone iz okruženja i u odnosu na principe i standarde iz Odluke vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Na kraju, Ustavni sud Federacije
smatra da osporena odredba člana 8. stav
(1) može biti predmetom kritike i da rješenje koje ona sadrži, pa možda i redakcija cijelog člana 8. nisu optimalni, te da
ih u odgovarajućoj proceduri treba izmijeniti nabolje, ali njihova ustavnost nije
upitna.
U provjeru tačnosti navoda pod-
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nosioca o tome da se tekst odredbe člana
8. stav (2), koja se odnosi na centre za obrazovanje razlikuje od teksta iz Nacrta
koji je prošao javnu raspravu i utvrđivanje da li je i na koji način došlo do te izmjene, Ustavni sud Federacije ne može se
upuštati.
Mišljenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i službenim
glasilima kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine“.
Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije je utvrdio jednoglasno, u sastavu:
dr.sc.Kata Senjak, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Aleksandra Martinović i prof.dr.Edin Muminović, sudije Suda.
Broj: U-41/19
Predsjednica
19.01.2021.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
dr.sc.Kata Senjak,s.r.

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

154
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine, odlučujući po zahtjeva dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine
Veska Drljače za davanje mišljenja o ustavnosti odredbi Zakona o obrazovanju odraslih osoba, u smislu članka IV.B.3.7.d.
(III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave
održanoj dana 19.01.2021. godine utvrdio
je sljedeće
M I Š LJ E NJ E
1.

Predmet zahtjeva i podnositelj zahtjeva

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača (u daljnjem teks-
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tu: podnositelj zahtjeva), podnio je dana
14.10.2019. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za
davanje Mišljenja (u daljnjem tekstu: zahtjev), u svezi sa ustavnošću odredbi članka 8. Zakona o obrazovanju odraslih
osoba („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 5/17 - u daljnjem tekstu: osporene odredbe Zakona).
Podnositelj zahtjeva je ovlaštena
osoba, jer kao Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine, na osnove odredbe članka IV.B.3.7.d.(III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine „odlučuje da li će se tražiti mišljenje Ustavnog suda“.
2. Bitni navodi zahtjeva
Podnositelj zahtjeva najprije citira
osporene odredbe, a potom navodi da je
osnovni razlog za podnošenja zahtjeva u
tome što osporene odredbe Zakona ne
predviđaju centre za obrazovanje odraslih kao organizatore formalnog obrazovanja odraslih osoba, a što je u suprotnosti
s Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini,
usvojenim 4. travnja 2014. godine na 89.
sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/
14, u daljnjem tekstu: Principi). Prema
navedenim Principima, organizatori obrazovanja odraslih su i specijalizirane ustanove odraslih – ustanove i centri za obrazovanje odraslih, narodna, radnička i
otvorena učilišta, kao i učilišta za treću
životnu dob. Podsjeća na to da je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisano da se „zakonom, sukladno sa Ustavom, uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo
ostvarivanje i da Zakon mora biti suglasni sa
Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugov-
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orima, a drugi propis mora biti suglasan sa
Ustavom i zakonom“. Također ukazuje na
članak II.A. 2 (1) točku c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine gdje je stoji „da
će Federacija osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda
utvrđenih u dokumentima navedenim u Aneksu ovog Ustava te da su svi pred zakonom
jednaki bez obzira na bilo kakvu posebnost ili
osobno svojstvo (princip jednakosti).“
Navodi kako svi zakoni o obrazovanju odraslih usvojeni na području Bosne i Hercegovine, osim Zakona o obrazovanju odraslih u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: SBK/KSB) prepoznaju Centre
kao organizatore i formalnog obrazovanja odraslih. Prije samog stavljanja u zakonsku proceduru za usvajanje zakona,
sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo obrazovanja Republike Srpske kao i Ministarstvo obrazovanja Distrikta Brčko, postupaju sukladno s navedenim Principima i standardima koje je Vijeće ministara uskladilo sa
zakonima Europske unije, te kao okvir
preporučilo svim nižim nivoima da kao
takav bude usvojen.
Prema osporenoj odredbi Zakona,
kaže se u nastavku, formalno obrazovanje odraslih osoba, mogu provoditi uz redovito obrazovanje, osnovne škole, srednje škole i visokoškolske ustanove u svim
oblicima vlasništva te ustanove za smještaj i brigu o osobama s posebnim potrebama i penološke ustanove. Prema osporenoj odredbi Zakona neformalno obrazovanje mogu organizirati i provoditi organizatori za obrazovanje odraslih osoba,
osnovne škole, srednje škole, visokoškolske ustanove, ustanove za obrazovanje
odraslih osoba, škole/centri stranih jezika, škole/centri za informacijsko-komunikacijske tehnologije, centri za kulturu i
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obrazovanje, autoškole ustanove za smještaj osoba s posebnim potrebama i brigu
o osobama s posebnim potrebama, te penološke i druge ustanove, udruge građana, gospodarski subjekti i druge pravne
osobe koje su između ostalog, kao svoju
djelatnost navele neformalno obrazovanje odraslih. Prema njegovom mišljenju
osporena odredba Zakona je u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, konkretnije člankom II. A. 2. (1)
točka c) i s Principima i standardima obrazovanja odraslih: Organizatori obrazovanja odraslih mogu biti ustanove, organizacije i drugi pravni subjekti, koji ispunjavaju uvjete za obavljanje ovih djelatnosti propisane od strane nadležnih organa. Obrazovanje odraslih, kao svoju redovnu djelatnost ili kao djelatnost koja
prati redovnu mogu provoditi:
a) obrazovne ustanove u sustavu redovnog
– formalnog obrazovanja;
b) specijalizirane ustanove za obrazovanje
odraslih – ustanove i centri za obrazovanje odraslih, narodna, radnička i otvorena
učilišta, kao i učilišta za treću životnu
dob;
c) centri i organizacije za stručno usavršavanje, učenje stranih jezika, informacijsko-komunikacijske tehnologije, obuku i
razvoj ljudskih resursa;
d) auto-škole;
e) zavodi i službe za zapošljavanje;
f) javne agencije, javna poduzeća i gospodarska društva;
g) gospodarske komore, poslodavci, poduzetnici i obrtnici i njihova udruženja, sindikalne udruge, te fondacije i udruge građana;
h) ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom;
i) ustanove za smještaj i brigu o osobama s
posebnim potrebama;
j) penološke ustanove;
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k) centri za informiranje, savjetovanje i
karijerno vođenje;
l) kulturno-obrazovni centri;
m) drugi subjekti koji ispunjavaju propisne
uvjete;
Status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih stječe se pod
uvjetima i u postupku utvrđenom zakonom i/ili podzakonskim aktom. Postupku
za stjecanje statusa javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih podliježu i
obrazovne ustanove u sustavu redovnog
obrazovanja. Po izdavanju akta o dobijanju statusa javno priznatog organizatora,
te nakon početka rada odnosno implementacije odobrenih programa, organizator
podliježe postupku akreditacije. Državni
organi i institucije koje provode programe obuka i stručnog usavršavanja sukladno s posebnim propisima, imaju status
javno priznatih organizatora obrazovanja
odraslih.
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, konkretnije članak II.A.2 (1) točka c), koji glasi:
„Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i
sloboda utvrđenih u aktima navedenim u Aneksu. Posebice: (1) Sve osobe na teritoriji Federacije uživaju prava na: točka c) jednakost
pred Zakonom, k) imovinu; l) osnovne slobode: slobodu govora i štampe; slobodu mišljenja, savjesti i uvjerenja ; slobodu religije, uključujući privatno i javno vjeroispovjedanje;
slobodu okupljanja; slobodu udruživanja, uključujući slobodu osnivanja i pripadanja sindikatima i slobodu neudruživanja; slobodu na
rad“, a koja sloboda se u ovom slučaju u
smislu diskriminacijskog odnosa zasigurno osporenom odredbom Zakona krši.
Suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, osporenom odredbom Zakona
organizatorima za obrazovanje odraslih
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osoba onemogućeno je pravo na rad, pravo na imovinu, obzirom da ustanovu za
obrazovanje prema točki 4. osporenog
Zakona mogu osnivati pravne i fizičke
osobe u svim oblicima vlasništva. Ovakvim propisivanjem organizatori se primjenom osporenog Zakona dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale organizatore sličnih centara u preostalih sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko koja prava ostvaruju, a čime se krši
ustavni princip jednakost, a koji nalaže
jednako postupanje u istim pravnim situacijama.
Osporeni Zakon neustavno stavlja organizatore obrazovanja u nepovoljan položaj, samim time što im ograničava jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na rad, pravo na imovinu, pravo na
obrazovanje.
Protokol br. 1. Europske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, članak 2. (pravo na obrazovanje).
„Pravo na obrazovanje Nitko ne može biti
lišen prava na obrazovanje. U vršenju svih
svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da osiguraju
takvo obrazovanje i nastavu koji su sukladni
s njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim
uvjerenjima“, a napadnuta neustavna odredba ne sprječava samo rad podnositelja
zahtjeva nego i posredno korisnika usluga podnositelja zahtjeva protivno navedenom Protokolu. Podnositelj zahtjeva
naglašava da je navedena odredba proizašla i iz nezakonitog ponašanja i postupanja predlagatelja osporenog Zakona u
kršenju osnovnih principa i načela u donošenju osporenog Zakona pa i tom osnovu nezakonita i neustavna ova odredba iz sljedećih razloga. Nacrt Zakona o
obrazovanju odraslih osoba u postupku
donošenja poslan je učesnicima javne ras-
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prave na razmatranje. Zakazan je termin
za javnu raspravu. Na javnoj raspravi se
razmatrao Nacrt Zakona o obrazovanju
odraslih osoba u kojemu je osporena odredba Zakona glasila: „Da su centri za obrazovanje odraslih nositelji aktivnosti formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih“, i
takva je ostala nakon javne rasprave.
Kako podnositelj zahtjeva navodi,
u skupštinsku proceduru za usvajanje osporenog Zakona upućuje se Nacrt osporenog Zakona u kojem se od strane podnositelja samovoljno mimo Zaključaka s
javne rasprave izbacuje riječ „formalnog“, tako da ostaje tekst po kojem centri
mogu izvoditi samo neformalno obrazovanje, a čime se onemogućuju u radu u
ključnom dijelu posla i spuštaju na nivo
poslova koje može raditi u obrazovanju
svako udruženje građana (tečajevi i slično).
Na taj način diskriminirani su centri u odnosu na javne obrazovne ustanove i sve druge centre na prostoru države Bosne i Hercegovine.
3. Odgovor na zahtjev
Ustavni sud Federacije je aktom
broj:U-41/19 od 23.10.2019.godine zatražio od Skupštine SBK/KSB odgovor na
zahtjev za davanje mišljenja, ali isti nije
dostavljen.
4. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Članak II.A.2 (1) c), k), l) i m)
(1) Sve osobe na teritoriji Federacije uživaju prava na:
c) jednakost pred zakonom;
k) imovinu;
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l) osnovne slobode: slobodu govora i štampe; slobodu mišljenja, savjesti i uvjerenja; slobodu religije uključujući privatno i javno vjeroispovijedanje; slobodu okupljanja; slobodu udruživanja,
uključujući slobodu osnivanja i pripadanja sindikatima i slobodu neudruživanja; slobodu na rad;
m) obrazovanje;
Članak IV.B.3.7.d.(III)
Osim ako ovim ustavom nije drugačije utvrđeno:
d) Dopremijeri su nadležni za:
(III) odlučivanje da li će se zatražiti mišljenje Ustavnog suda;
B. Protokol uz Konvenciju za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda
(Pariz, 20. ožujka 1952.)
Članak 2.
(Pravo na obrazovanje)
Nikome neće biti uskraćeno pravo na obrazovanje. U obavljanju svojih
funkcija povezanih s odgojem i podučavanjem država će poštovati pravo roditelja da osiguraju odgoj i podučavanje sukladno sa svojim vjerskim i filozofskim
uvjerenjima.
C. Odluka o usvajanju principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih
u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)
Članak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom usvajaju se Principi i
standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini (u daljnjem
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tekstu: Principi i standardi obrazovanja odraslih).
(2) Principi i standardi obrazovanja odraslih su sastavni dio ove odluke.
Članak 2.
(Sadržaj i primjena Odluke)
(1) Principi i standardi obrazovanja odraslih usvojeni ovom odlukom predstavljaju pravnu osnovu za djelovanje
obrazovnih i drugih vlasti – odgovornih organa, institucija, organizacija i
pojedinaca na svim nivoima vlasti u
Bosni i Hercegovini, kao okvir u kome iniciraju, provode i koordiniraju
svoje aktivnosti u oblasti obrazovanja
odraslih, sukladno sa utvrðenim nadležnostima.
(2) Principima i standardima obrazovanja odraslih se utvrðuju zajednički
principi i standardi na kojima se temelje, razvijaju, implementiraju i koordiniraju politike i zakonodavstvo u
svezi s obrazovanjem odraslih u cijeloj Bosni i Hercegovini, prati, procjenjuje i razmatra stanje u ovoj oblasti, te
dogovaraju, predlažu i poduzimaju
mjere za njegovo unaprjeðenje.
(3) Osnovni principi i standardi definirani Principima i standardima obrazovanja odraslih slijede meðunarodne i
europske principe i standarde u području obrazovanja odraslih, i uvažavaju specifičnosti ekonomskog, socijalnog i kulturološkog konteksta u Bosni i Hercegovini.
PRINCIPI I STANDARDI U OBLASTI
OBRAZOVANJA ODRASLIH
U BOSNI I HERCEGOVINI
Siječanj 2014. godine

1. UVOD
Napori učinjeni tijekom posljednjih godina u zaustavljanju porasta nezaposlenosti
u Europi i svijetu nisu dali očekivane rezultate. Dugotrajna nezaposlenost nastavlja rasti, a raširenost socijalne isključenosti i siromaštva postala je glavni problem
skoro svih društava. Trenutno se milioni
ljudi suočavaju s problemom nezaposlenosti ili sa opasnošæu od gubitka posla,
te s tim u svezi i s potrebom unaprjeðenja
postojeæih i stjecanja novih znanja, vještina i sposobnosti koje će im osigurati veće
šanse za zapošljivost, kao i kontinuiranu
prilagodljivost zahtjevima tržišta rada. U
uvjetima ekspanzije novih tehnologija postojeća znanja brzo zastarjevaju te je potrebno njihovo stalno unaprjeđenje kako
bi se i pojedinci i društvo lakše i brže prilagodili zahtjevima koje tehnološki napredak nosi. Također, razvoj demokracije i
društava utemeljenih na poštivanju ljudskih prava, jednakosti i pravdi podrazumijevaju odgovorno građanstvo – pojedince osposobljene za uspješno vršenje njihovih osnovnih životnih uloga (radnih,
građanskih, obiteljskih, rekreativnih...).
Mnoge zemlje su odgovor na sve ove izazove prepoznale u ulaganju u ljudske resurse, a ključno sredstvo u konceptu cjeloživotnog obrazovanja i učenja, u kome
je obrazovanje odraslih prepoznato kao
bitna komponenta obrazovnog sustava i
jednako važno koliko i obrazovanje djece
i mladih. Široko razumijevanje značaja i
potrebe kvalitetnog obrazovanja za sve
građane učinilo je da obrazovanje postane jedno od prioritetnih pitanja svake države i društva, koje treba da doprinese
gospodarskom, socijalnom i kulturnom
razvoju, kao i osobnom razvoju pojedinca.
Suvremene strategije razvoja obrazovanja
se danas ne orijentiraju samo na obrazo-
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vanje djece i mladih. Naprotiv, naročito u
posljednje dvije decenije u fokus obrazovnih politika europskih zemalja sve više
ulazi obrazovanje i učenje odraslih. Posmatrano u svjetlu brzih promjena koje se
dogaðaju u svim aspektima društva i u
kojima se prepliæu različiti interesi i zahtjevi javnog i privatnog sektora, tržišta
rada, civilnog društva i pojedinca, sve su
veæa i izvjesnija očekivanja da će svaki
pojedinac htjeti i morati stjecati i obnavljati svoja znanja tijekom cijelog života.
Zato obrazovanje odraslih postaje najdinamičniji segment obrazovnih sustava u
Europi i svijetu. Kako bi bilo u funkciji
podizanja konkurentnosti gospodarstvo,
jačanja socijalne kohezije i podrške osobnom razvoju pojedinca, obrazovanje odraslih treba razvijati kao specifičnu, fleksibilnu i vrlo važnu komponentu sveukupnog obrazovnog sustava i učiniti ga dostupnim svima, kroz različite vidove obrazovanja i učenja (formalne, neformalne,
informalne).
Shodno tome, pravci razvoja obrazovanja odraslih se danas projeciraju i
baziraju na koncepciji cjeloživotnog obrazovanja i učenja kao sredstvu za napredovanje ka konceptu "društva koje uči".
Cilj je stvaranje fleksibilnog i demokratskog sustava obrazovanja koji će biti otvoren i prohodan za sve, bez obzira na
životnu dob i kroz koji će se i odraslim
osobama osigurati veće i različite mogućnosti za učenje i stjecanje znanja za sva
područja života i rada.
Uspostava efikasnog i otvorenog
sustava obrazovanja odraslih u Bosni i
Hercegovini je u najboljem interesu svih
njenih graðana, koji će kroz vlastiti razvoj
doprinijeti ostvarivanju razvojnih ciljeva
zajednice kojoj pripadaju.

26. фебруар/вељача 2021.
2. MEÐUNARODNI I EUROPSKI
STANDARDI U OBLASTI
OBRAZOVANJA ODRASLIH
Politike europskih zemalja u svezi
s obrazovanjem odraslih se temelje na zajedničkim vrijednostima i principima definiranim u brojnim međunarodnim dokumentima i dokumentima Europske unije (Prilog 1: Ključni dokumenti).
Sukladno s ovim dokumentima,
opredjeljujuæe vrijednosne kategorije u
kreiranju politika i organizaciji sustava
obrazovanja odraslih u suvremenim društvima su:
a) obrazovanje ima za cilj omoguæiti
pun razvoj ljudske osobnosti i dostojanstva i osnovne preduvjete svakoj
osobi da ima aktivnu i korisnu ulogu
u slobodnom društvu;
b) svatko ima pravo na obrazovanje;
c) svatko ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice i
da se koristi dostignućima nauke i
njihovom primjenom;
d) svatko ima pravo na rad, na slobodan
izbor zaposlenja, kao i na zaštitu u slučaju nezaposlenosti;
e) svatko ima pravo na zaštitu od siromaštva i društvene isključenosti;
f) pismenost i obrazovanje odraslih je
sastavni dio prava na obrazovanje
kao temeljnog ljudskog prava;
g) odrasli imaju pravo na slobodu izbora odgovarajućeg obrazovanja shodno njihovim potrebama, sposobnostima i moguænostima;
h) odrasli imaju pravo na jednake prilike i uvjete za pristup, učešæe i stjecanje obrazovanja, bez obzira na godine
života, spol, psiho-fizičke i druge osobne osobine, obiteljski status, materijalno i zdravstveno stanje, mjesto ži-
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i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

vljenja, rasnu, nacionalnu, etničku,
kulturnu, socijalnu i vjersku pripadnost, seksualnu orijentaciju, te druge
osnove;
odrasli imaju pravo na obrazovanje
kroz sve nivoe, vrste i vidove obrazovanja i učenja, kao i pravo na vrednovanje i priznavanje stečenih znanja,
vještina i sposobnosti, bez obzira na
način njihovog stjecanja;
odrasli imaju pravo na informiranje,
savjetovanje i stručnu pomoć u cjeloživotnoj karijernoj orijentaciji;
obrazovanje odraslih je dio sveobuhvatnih sustava obrazovanja, utemeljenih na konceptu cjeloživotnog učenja
i, s tim u svezi, na racionalnom korištenju obrazovnih mogućnosti;
obrazovanje odraslih je otvoren i fleksibilan sustav - otvoren prema zahtjevima i potrebama društva i različitih kategorija stanovništva, i fleksibilan u putevima učenja i napredovanja;
obrazovanje odraslih je djelatnost međusektorske prirode, usmjerena na
zadovoljenje interesa i potreba javnog
i privatnog sektora, tržišta rada, civilnog društva i pojedinca;
obrazovanje odraslih je utemeljeno na
širokom socijalnom partnerstvu i podijeljenoj odgovornosti svih društvenih aktera za razvoj obrazovanja odraslih;
odrasli imaju odgovornost za vlastiti
razvoj, kao i za razvoj zajednice kojoj
pripadaju.

Bosna i Hercegovina je, kao potencijalna kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji i kao potpisnica drugih međunarodnih dokumenata, obvezna uskladiti politike i zakonodavstva u području
obrazovanja odraslih s dogovorenim pri-
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ncipima i ciljevima, kao i osigurati njihovu punu i uspješnu implementaciju na
području cijele zemlje.
Doslijedna implementacija dogovorenih principa u politike obrazovanja
odraslih u Bosni i Hercegovini doprinosi:
1. uspostavi i razvoju koncepta cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini;
2. usklađivanju obrazovnih i drugih sektorskih politika o obrazovanju odraslih s međunarodnim i europskim politikama u ovom području obrazovanja i bržem uključivanju u europski
prostor cjeloživotnog učenja;
3. osiguranju doslijednosti, praćenju i
unaprjeđenju kvaliteta obrazovanja
odraslih, sukladno s utvrđenim obrazovnim standardima;
4. uspostavi fleksibilnih sustava obrazovanja odraslih, koji adekvatno i efikasno odgovaraju na zahtjeve i potrebe
tržišta rada, društvene zajednice i pojedinaca;
5. boljoj povezanosti obrazovanja i gospodarstva;
6. razvoju kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini i uporedivosti stečenih znanja, vještina i sposobnosti,
odnosno kvalifikacija na međunarodnom planu;
7. podizanju svijesti o značaju obrazovanja odraslih;
8. socijalnoj koheziji - kroz podršku društva osobnom razvoju pojedinaca
koji na demokratski način ostvaruju
zajedničke ciljeve, kroz smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, te
postizanje pravičnosti i međugeneracijske solidarnosti;
9. uključivanju svih relevantnih partnera u dijalog o politikama obrazovanja
odraslih;
10. većem i održivom financiranju obra-
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zovanja odraslih;
11. uspješnijoj realizaciji strateških prioriteta iz EUROPA 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i inkluzivan rast, koja je usvojena kao izlazna
strategija iz ekonomske krize za sve
zemlje članice Europske unije, ali i za
zemlje kandidate i potencijalne kandidate.
3. PRINCIPI I STANDARDI
OBRAZOVANJA ODRASLIH U
BOSNI I HERCEGOVINI
Osnovni principi i standardi obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini
proističu iz univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te iz specifičnosti domaćeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog konteksta.
Principi i standardi utvrđeni ovim dokumentom, utemeljeni na međunarodnim i europskim principima i standardima obrazovanja odraslih, predstavljaju dogovoreni okvir u kome nadležne obrazovne i druge vlasti u Bosni i Hercegovini, postupajući sukladno sa svojim ustavnim ili zakonskim nadležnostima, razvijaju, implementiraju i koordiniraju politike i zakonodavstvo u svezi s obrazovanjem odraslih, prate, procjenjuju i razmatraju stanje u ovom području, te dogovaraju, predlažu i poduzimaju mjere za
njegovo unaprjeđenje.
3.3.3.2 Organizatori obrazovanja odraslih
Organizatori obrazovanja odraslih mogu biti ustanove, organizacije i drugi pravni subjekti, koji ispunjavaju uvjete
za obavljanje ove djelatnosti propisane
od strane nadležnih organa.
Obrazovanje odraslih, kao svoju

26. фебруар/вељача 2021.
redovnu djelatnost ili kao djelatnost koja
prati redovnu mogu provoditi:
a) obrazovne ustanove u sustavu redovnog - formalnog obrazovanja;
b) specijalizirane ustanove za obrazovanje odraslih - ustanove i centri za obrazovanje odraslih, narodna, radnička
i otvorena učilišta, kao i učilišta za treću životnu dob;
c) centri i organizacije za stručno usavršavanje, učenje stranih jezika, informacijsko- komunikacijske tehnologije, obuku i razvoj ljudskih resursa;
d) auto-škole;
e) zavodi i službe za zapošljavanje;
f) javne agencije, javna poduzeća i gospodarska društva;
g) gospodarske komore, poslodavci, poduzetnici i obrtnici i njihova udruge,
sindikalne udruge, te fondacije i udruge građana;
h) ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;
i) ustanove za smještaj i brigu o osoba s
posebnim potrebama;
j) penološke ustanove;
k) centri za informiranje, savjetovanje i
karijerno vođenje;
l) kulturno-obrazovni centri;
m) drugi subjekti koji ispunjavaju propisane uvjete.
Status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih stiče se pod Uvjetima i u
postupku utvrđenom zakonom i/ili podzakonskim aktom.
Postupku za stjecanje statusa javno priznatog organizatora obrazovanja
odraslih podliježu i obrazovne ustanove
u sustavu redovnog obrazovanja.
Po izdavanju akta o dobijanju statusa javno priznatog organizatora, te na-
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kon početka rada odnosno implementacije odobrenih programa, organizator podliježe postupku akreditacije.
Državni organi i institucije koje
provode programe obuka i stručnog usavršavanja sukladno s posebnim propisima, imaju status javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih.
3.1. DEFINICIJE KLJUČNIH POJMOVA
Pojmovi upotrebljeni u ovom dokumentu
imaju sljedeæe značenje:
3. Obrazovanje odraslih - ne postoji konsenzus o jedinstvenoj definiciji obrazovanja odraslih u Europi i svijetu; najčešæe
prihvaæena jeste UNESCO-va 1 definicija, koja obrazovanje odraslih opisuje kao
cijeli skup procesa učenja, formalnih i ostalih, u kojem odrasle osobe (sukladno s
definicijom odrasle osobe u društvima
kojima pripadaju) razvijaju svoje sposobnosti, obogaćuju svoje znanje i unaprjeđuju svoje tehničke ili profesionalne kvalifikacije ili ih preusmjeravaju da bi zadovoljile svoje potrebe ili potrebe svojih
društava;
4. Odrasli - osobe koje imaju više od 15
godina života a koje nisu završile osnovno obrazovanje, odnosno osobe starije
od 18 godina života koje se obrazuju;
5. Polaznik - osoba koja pohaða programe obrazovanja odraslih;
6. Formalno obrazovanje odraslih – učenje usmjereno od strane nastavnika ili instruktora koje se stječe u obrazovnim ustanovama, a prema nastavnim planovima
i programima odobrenim od nadležnih
obrazovnih vlasti;
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7. Neformalno obrazovanje odraslih organiziran proces učenja i obrazovanja
usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i
dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje
izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku, kompanije, agencije i slično);
D. Zakon o obrazovanju odraslih osoba
(„Službene novine Kantona Središnja
Bosna“, broj: 5/17);
Članak 3.
(Značenje pojedinih izraza)
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
6. Formalno obrazovanje odraslih osoba
učenje je koje usmjerava predavač ili instruktor koje se stiče u obrazovnim ustanovama a prema javno važeæim nastavnim planovima i programima koje odobri
mjerodavna obrazovna vlast.
13. Neformalno obrazovanje odraslih
osoba je organizirani proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku,
kompanije, agencije i slično).
14. Obrazovanje odraslih osoba organizira se za odrasle osobe (polazna točka
od koje se definira odraslost kreæe se od
15 do 18 godine životne dobi), a cilj mu je
zadovoljavanje općih obrazovnih potreba
odrasle osobe ili profesionalno stručno
usavršavanje. To je dio obrazovnog sustava jedne zemlje koji je, ili bi trebao biti,
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potpuno ravnopravan s ostalim dijelovima obrazovnog sustava. Uključuje sve
oblike učenja (formalno, neformalno i informalno) odraslih osoba.
15. Odrasla osoba je osoba koja ima više
od 15 godina života a koja nije okončala
osnovno obrazovanje odnosno osoba starija od 18 godina života koja se obrazuje.
16. Osposobljavanje je obrazovanje i osposobljavanje za uključivanje u rad nakon okončanja osnovnog obrazovanja, za
obavljanje jednostavnih i manje složenih
poslova određenoga zanimanja.
17. Organizatori obrazovanja odraslih
osoba su ustanove, organizacije i drugi
pravni subjekti koji zadovoljavaju uvjete
za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih osoba, koje su propisala mjerodavna tijela.
Članak 4.
(Obrazovanje odraslih osoba)
(1) Obrazovanje odraslih osoba obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih osoba namijenjenu:
a) ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobe;
b) osposobljavanju za zapošljavanje, stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju
te stjecanje i produbljivanju stručnih
znanja,
c) vještina i kompetencija;
d) osposobljavanju za aktivno stanovništvo.
(2) Obrazovanje odraslih osoba dio je jedinstvenoga obrazovnoga sustava Kantona i djelatnost je od javnog interesa za Kanton.
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Članak 5.
(Principi obrazovanja odraslih osoba)
Obrazovanje odraslih osoba zasniva se na principima kako slijedi:
a) cjeloživotno učenje;
b) uvažavanje različitosti potreba i mogućnosti prethodnih znanja i iskustava te, s tim u svezi, i specifičnosti obrazovanja i učenja odraslih osoba;
c) sloboda izbora odgovarajućega obrazovanja, kao i oblika, metoda i načina
učenja;
d) dostupnost i raznovrsnost obrazovne
ponude;
e) osiguranje odgovarajuće kvalitete obrazovanja;
f) promoviranje jednakih vrijednosti ishoda učenja u formalnom i neformalnom obrazovanju te informalnom
učenju;
g) profesionalnost i odgovornost organizatora obrazovanja odraslih osoba te
profesionalnost i etičnost nastavnoga
kadra;
h) poštovanje osobnosti i dostojanstva
svakog sudionika u procesu obrazovanju odraslih osoba;
i) informiranje, savjetovanje i vođenje u
daljnjem obrazovanju i/ili karijernom
napredovanju;
j) nediskriminacija i ravnopravnost spolova.
Članak 6.
(Ciljevi obrazovanja odraslih osoba)
Ciljevi su obrazovanja odraslih
osoba:
a) omoguæavanje građanima postizanja
najmanje osnovnoškolskoga obrazovanja;
b) podizanje osnovne i funkcionalne pismenosti odraslih osoba;
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c) osposobljavanje za zapošljavanje odraslih osoba koje nemaju završeno formalno obrazovanje i stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje;
d) omogućavanje daljega obrazovanja i
obuke, odnosno mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranoga stručnoga usavršavanja tijekom
cijelog radnog i životnog vijeka;
e) obrazovanje i stjecanje znanja, vještina i kompetencija sukladno s osobnim sposobnostima, afinitetima i životnoj dobi pojedinca;
f) omoguæavanje
formalnog/javnog
priznavanja i potvrđivanja rezultata
prethodnoga učenja odnosno stečenih
znanja, vještina i kompetencija, bez
obzira na način njihova stjecanja.

(3)

Članak 7.
(Vidovi obrazovanja i učenja
odraslih osoba)
Obrazovanje odraslih osoba ostvaruje se kroz formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje, informalno učenje i
samousmjereno učenje.

(4)

Članak 8.
(Organizatori obrazovanja
odraslih osoba)
(1) Formalno obrazovanje odraslih osoba, prema ovome Zakonu, mogu provoditi, uz redovno obrazovanje: osnovne škole, srednje škole i visokoškolske ustanove u svim oblicima vlasništva te ustanove za smještaj i brigu o
osobama s posebnim potrebama i penološke ustanove.
(2) Neformalno obrazovanje mogu organizirati i provoditi organizatori za obrazovanje odraslih osoba, osnovne škole, srednje škole, visokoškolske usta-

(5)
(6)

nove, ustanove za obrazovanje odraslih osoba, škole/centri stranih jezika,
škole/centri za informacijsko-komunikacijske tehnologije, centri za kulturu i obrazovanje, autoškole, ustanove
za smještaj osoba s posebnim potrebama i brigu o osobama s posebnim
potrebama, te penološke i druge ustanove, udruge građana, gospodarski
subjekti i druge pravne osobe koje su,
između ostaloga, kao svoju djelatnost
navele neformalno obrazovanje odraslih osoba.
Standarde i normative za obrazovanje odraslih osoba (u daljnjem tekstu:
standardi i normativi) te način i postupak utvrđivanja uvjeta koje mora
zadovoljavati organizator obrazovanja odraslih osoba za izvođenje formalnih programa obrazovanja odraslih
osoba donosi Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uz suglasnost Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona).
Ustanovu za obrazovanje odraslih osoba (u daljnjem tekstu: ustanova) može osnovati domaća i/ili strana pravna i/ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: osnivač) u svim oblicima vlasništva.
Ustanovu kao javnu može osnovati
Kanton ili jedinica lokalne samouprave.
Osnivač osigurava sredstva potrebna
za osnivanje i rad ustanove, sukladno
sa standardima i normativima.

E. Standardi i normativi za obrazovanje
odraslih osoba
(„Službene novine Srednjobosanskog
Kantona“, broj: 2/19)
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POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Osnovne odredbe )
(1) Standardima i normativima za obrazovanje odraslih osoba (u daljnjem tekstu: Standardi i normativi) propisuje
se način i postupak utvrđivanja uvjeta koje mora ispunjavati organizator
obrazovanja odraslih osoba, za provođenje programa formalnog obrazovanja (u daljnjem tekstu: organizator).
(2) Ovim Standardima i normativima utvrđuju se minimalni prostorni, kadrovski i drugi opći materijalno-tehnički i higijenski uvjeti neophodni za
provođenje programa obrazovanja
odraslih osoba.
Članak 3.
(Uvjeti za realizaciju programa
obrazovanja odraslih osoba)
Sukladno s ovim Standardima i
normativima, organizator je dužan osigurati uvjete za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih osoba, i to:
a) organizirati i realizirati teorijsku i praktičnu nastavu sukladno s programom obrazovanja odraslih osoba;
b) raspolagati odgovarajućim prostornim i materijalno-tehničkim resursima,
primjerenim prirodi programa;
c) raspolagati odgovarajućim ljudskim
resursima (nastavnim i nenastavnim
osobljem);
d) da rad s polaznicima bude sukladan s
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nastavnim planovima i programima,
pri čemu se utvrđeni obim aktivnosti
realizira redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konzultativnom nastavom, praktičnim radom, nastavom na daljinu i
ostalim oblicima rada, a u okviru predviđenih časova iz formalnog programa obrazovanja odraslih osoba.
POGLAVLJE VI. STANDARDI ZA
IZVOÐENJE PROGRAMA FORMALNOG OBRAZOVANJA
Članak 15.
(Programi formalnog obrazovanja
odraslih osoba)
Programi formalnog obrazovanja
odraslih osoba definirani su odredbama
stavaka (2), (4) i (5) članka 14., te članka
15. Zakona, a postupak odobravanja izvođenja programa bliže se određuju stavkom (6) članka 18. Zakona.
Članak 16.
(Trajanje programa i nastavnog časa)
(1) Program formalnog obrazovanja odraslih osoba izvodi se u trajanju propisanom nastavnim planom i programom za obrazovanje odraslih osoba sukladno s člankom 24. Zakona.
(2) Nastavni čas teorijske nastave za srednjoškolsko obrazovanje traje 45 minuta, a nastavni čas praktične nastave, u pravilu, traje 60 minuta, izuzev
u umjetničkim školama.
(3) Polaznik tijekom dana može imati najviše četiri nastavna časa teorijske nastave, a praktičnog rada najviše osam
časova.
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Članak 17.
(Broj časova nastavnoga predmeta)
(1) Broj časova svakog pojedinog nastavnoga predmeta programa obrazovanja odraslih osoba za stjecanje osnovnog obrazovanja i srednje stručne spreme ili niže stručne spreme, sukladno sa stavkom (2) članka 14. Zakona,
ne može biti manji od 50% od broja
nastavnih časova propisanih nastavnim planom i programom za redovno
obrazovanje, bez obzira na oblik izvođenja nastave.
(2) Praktični rad izvodi se u punom fondu časova propisanim nastavnim planom i programom za redovno obrazovanje.
POGLAVLJE VII. TRAJANJE I NAČIN
IZVOÐENJA FORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH OSOBA
Članak 18.
(Obrazovanje u redovnoj nastavi)
(1) Obrazovanje odraslih osoba u redovnoj nastavi organizira se i izvodi na
temelju nastavnoga plana i programa
propisanog za redovno obrazovanje.
(2) Redovna nastava mora biti zastupljena s najmanje 50% ukupnog realizovanja predviđenih programa predmetnih nastavnih sadržaja.
(3) Polaznici su obvezni prisustvovati redovnoj nastavi na način utvrđen člankom 16. Zakona.
Članak 19.
(Obrazovanje u konzultativnoinstruktivnoj nastavi)
(1) Obrazovanje u konzultativno-instru-
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ktivnoj nastavi se izvodi u grupnim i
individualnim konzultacijama, o čemu se vodi evidencija, a može biti zastupljena s najviše 40% od ukupno
predviđenog trajanja nastave, s tim
da se individualne konzultacije izvode najviše do 10%.
(2) Konzultacije je organizator dužan organizirati prema potrebi polaznika, uz obvezu osiguranja nastavnoga materijala
potrebnog za samostalni rad polaznika.

Članak 20.
[Obrazovanje u dopisno-konzultativnoj
nastavi (e-learning)]
(1) Obrazovanje u dopisno-konzultativnoj nastavi izvodi se na grupnim i individualnim dopisnim konzultacijama.
(2) Broj časova dopisno-konzultativne
nastave može biti najviše do 10% od
ukupnog broja časova propisanih nastavnim planom i programom.
(3) Konzultacije iz stavaka (1) i (2) ovoga
članka izvode se uz pomoć posebnih
didaktičkih izvora učenja: platforme,
softvera i aplikacija za organiziranje
učenja koje je dužan osigurati organizator, te sukladno s razrađenom metodologijom rada s polaznicima koja
je sastavni dio programa iz stavka (4)
članka 16. Zakona.
4.1. Organizacijski aspekt obrazovanja
odraslih u zakonodavstvu entiteta
Republika Srpska
Zakon o obrazovanju odraslih
(„Službeni glasnik Republike Srpske“,
br.: 59/09 i 1/12)
Članak 1.
(1) Ovim zakonom uređuju se organiza-
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cija i struktura obrazovanja odraslih.
(2) Obrazovanje odraslih je dio jedinstvenog obrazovnog sustava Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: Republika), kojim se obezbjeđuje obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje
odraslih osoba.
Članak 2.
(1) Obrazovanje odraslih može biti:
a) formalno,
b) neformalno i
c) informalno.
(2) Formalno obrazovanje odraslih označava obrazovni proces koji se izvodi
u obrazovnim ustanovama po programima osnovnog i srednjeg obrazovanja prilagođenim potrebama i mogućnostima odraslih.
(3) Formalno obrazovanje odraslih sprovodi se sukladno zakonima kojima se
uređuju djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, osim u pitanjima
koja su uređena ovim Zakonom.
(4) Neformalno obrazovanje odraslih je
organiziran proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema dijelovima
programa formalnog obrazovanja
(modulima) i po posebnim programima za stjecanje znanja, vještina i sposobnosti, a koji se mogu organizirati
kod obrazovnih ustanova i specijalizovanih organizacija koje ispunjavaju
uvjete prema programu koji izvode.
(5) Informalno učenje podrazumijeva permanentno samoobrazovanje, usavršavanje i stjecanje znanja i vještina van
obrazovnih ustanova i specijaliziranih organizacija obrazovanja odraslih.
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III – ORGANIZATORI OBRAZOVANJA
ODRASLIH
Članak 10.(1)
(1) Obrazovanjem odraslih, kao svojom
redovnom djelatnošću ili djelatnošću
koja prati redovnu mogu se baviti osnovne i srednje škole koje su registrirane za obrazovanje odraslih i specijalizirane organizacije za obrazovanje
ostalih, kao što su radnička učilišta,
centri za obuku, škole stranih jezika,
auto škole, kao i druge pravne osobe
koje ispunjavaju uvjete predviđene
pojedinačnim programom za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: organizatori obrazovanja).
4.2. Organizacijski aspekt obrazovanja
odraslih u zakonodavstvu susjednih
država
CRNA GORA
Zakon o obrazovanju odraslih
("Službeni list Crne Gore", br. 020/11 i
047/17)
I. OSNOVNE ODREDBE
Predmet
Članak 1.
Ovim zakonom uređuje se obrazovanje i učenje odraslih. Odrasli se, po
sopstvenom izboru, uključuju u obrazovanje, osposobljavanje ili učenje radi poboljšanja znanja, vještina i kompetencija ili
stjecanja odgovarajuće kvalifikacije za uspješniji život, rad i osobni razvoj. Jedinstveni sustav Članak 2 Obrazovanje odraslih je dio jedinstvenog obrazovnog sustava Crne Gore.
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II. OBLICI I PROGRAMI OBRAZOVANJA
Oblici obrazovanja i učenja
Članak 8.
kao:
-

Obrazovanje odraslih odvija se
formalno obrazovanje;
neformalno obrazovanje, odnosno
učenje;
informalno učenje;
samousmjereno učenje.
Formalno obrazovanje
Članak 9.

Formalno obrazovanje je organiziran proces obrazovanja koji se ostvaruje
po javno važećem obrazovnom programu ili dijelu tog programa (modul, jedinica učenja i sl.), na temelju kojeg se stječe nivo obrazovanja, odnosno jedna ili više stručnih kvalifikacija, sukladno sa ovim zakonom i zakonima koji uređuju te
oblasti obrazovanja.

na radnom mjestu, u okviru obiteljskog i
društvenog života i slobodnog vremena.
Znanja, vještine i kompetencije stečene
na ovaj način mogu se provjeravati i dokazivati u postupku stjecanja nacionalne
stručne kvalifikacije, odnosno ključne vještine.
IV. ORGANIZATOR OBRAZOVANJA
ODRASLIH
Organizator obrazovanja
Članak 27.
Obrazovanje odraslih može da se
ostvaruje, odnosno organizira u školi,
specijaliziranoj organizaciji za obrazovanje odraslih (pučka učilišta, učilišta za treće doba, centri za obuku, auto škole i
dr.), ustanovi za smještaj i skrb osoba s
posebnim obrazovnim potrebama i kod
drugih pravnih osoba (u daljnjem tekstu:
organizator obrazovanja), koji imaju licencu za rad, sukladno sa zakonom.
REPUBLIKA HRVATSKA

Neformalno obrazovanje,
odnosno učenje.

Zakon o obrazovanju odraslih
(„Narodne novine“, br: 17/07)

Članak 10.
Neformalno obrazovanje, odnosno učenje (u daljnjem tekstu: neformalno
obrazovanje) se ostvaruje kroz organizirane i planirane ciljeve i podršku, radi stjecanja i unaprjeđivanja znanja, vještina i
kompetencija, koje se mogu provjeravati i
dokazivati u postupku stjecanja nacionalne stručne kvalifikacije, odnosno ključne
vještine.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih:
-

Informalno učenje.
Članak 11.
Informalno učenje se odvija bez
posebne namjere i organiziranog cilja, vremena i podrške kroz dnevne aktivnosti

-

ostvarivanju prava na slobodan
razvoj osobnosti,
osposobljavanju za zapošljivost:
stjecanju kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciji, stjecanju
i produbljivanju stručnih znanja,
vještina i sposobnosti,
osposobljavanju za aktivno građanstvo.
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(2) Obrazovanje odraslih dio je jedinstvenoga obrazovnog sustava Republike
Hrvatske.
Članak 3.
(1) Obrazovanje odraslih odvija se kao
formalno, neformalno, informalno i/
ili samousmjereno učenje.
(2) Formalno obrazovanje odraslih označava djelatnost koja se izvodi u institucionalnim i javno verificiranim oblicima obrazovanja radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti.
(3) Formalno obrazovanje odraslih obuhvaća:
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nost za rezultate učenja.
Članak 4.
Obrazovanje odraslih prema ovome Zakonu mogu provoditi pučka otvorena učilišta, osnovne škole, srednje škole, visoka učilišta, škole stranih jezika, ustanove za smještaj i skrb osoba s posebnim potrebama te penološke i druge ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove za obrazovanje odraslih), ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.
REPUBLIKA SRBIJA

osnovno školovanje odraslih,
srednjoškolsko obrazovanje odraslih; stjecanje srednje školske ili
stručne spreme, niže stručne spreme, prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje,
visoko obrazovanje.

Zakon o obrazovanju odraslih
(„Službeni glasnik RS“, br.: 55/13, 88/17,
27/18 i 6/20)

(4) Formalno obrazovanje odraslih provodi se sukladno s posebnim propisima kojima se uređuju ove djelatnosti,
osim u pitanjima koja su uređena ovim Zakonom.
(5) Neformalno obrazovanje odraslih označava organizirane procese učenja
usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne
aktivnosti te za osobni razvoj.
(6) Informalno učenje odraslih označava
aktivnosti u kojima odrasla osoba prihvaća stajališta i pozitivne vrednote
te vještine i znanja iz svakodnevnog
iskustva i raznolikih drugih utjecaja i
izvora iz svoje okoline.
(7) Samousmjereno učenje odraslih označava aktivnosti u kojima odrasla osoba samostalno uspostavlja kontrolu
nad procesom učenja kao i odgovor-

Obrazovanje odraslih jeste deo jedinstvenog sustava obrazovanja Republike Srbije, koji obezbjeđuje odraslima tijekom cijelog života stjecanje kompetencija
i kvalifikacija potrebnih za osobni i profesionalni razvoj, rad i zapošljavanje, kao
i društveno odgovorno ponašanje.

-

-

Obrazovanje odraslih
Članak 2.

Obrazovanje odraslih ostvaruje se
kao formalno obrazovanje, neformalno
obrazovanje i informalno učenje.
Formalno obrazovanje odraslih
obuhvata osnovno i srednje obrazovanje.
Formalno obrazovanje odraslih, u
smislu ovog Zakona, jesu organizirani
procesi učenja koji se ostvaruju na temelju nastavnih planova i programa osnovnog i srednjeg obrazovanja, i programa
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drugih oblika stručnog obrazovanja prilagođenih potrebama i mogućnostima
odraslih i zahtjevima tržišta rada, sukladno sa zakonom.
Neformalno obrazovanje odraslih, u smislu ovog zakona, jesu organizirani procesi učenja odraslih na temelju
posebnih programa, radi stjecanja znanja,
vrijednosti, stavova, sposobnosti i vještina usmjerenih na osobni razvoj odraslih,
rad i zapošljavanje i socijalne aktivnosti.
Informalno učenje odraslih, u smislu ovog zakona, jeste proces samostalnog stjecanja znanja, vrijednosti, stavova,
sposobnosti i vještina, u svakodnevnom
životnom, radnom i socijalnom okruženju.
Aktivnosti u obrazovanju odraslih
Članak 7.
Aktivnosti u obrazovanju odraslih u smislu ovog zakona, jesu:
1) obrazovanje odraslih koje omogućava
stjecanje osnovnog i srednjeg obrazovanja (formalno obrazovanje);
2) stjecanje kompetencija i kvalifikacija
za obavljanje, usavršavanje ili promenu zanimanja, posla, radne funkcije
ili radne operacije (formalnim ili neformalnim obrazovanjem);
3) obrazovanje odraslih kojim se unapređuju znanja, vještine i sposobnosti,
radi osobnog i profesionalnog razvoja
i društveno odgovornog ponašanja,
unaprjeđivanja kvaliteta života, općeg obrazovanja i kulture (neformalnim obrazovanjem i informalnim učenjem);
4) priznavanje prethodnog učenja koje
se ostvaruje procjenom znanja, vješti-
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na i sposobnosti stečenih obrazovanjem, životnim ili radnim iskustvom i
koje omogućava dalje učenje i povećanje konkurentnosti na tržištu rada;
5) karijerno vođenje i savjetovanje pružanjem stručne podrške odraslima za
osobni i profesionalni razvoj i zapošljavanje.
III ORGANIZACIJA I OSTVARIVANJE
AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA
ODRASLIH
Organizator aktivnosti
obrazovanja odraslih
Članak 16.
Organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (u daljnjem tekstu: organizator aktivnosti) u smislu ovog zakona je:
1) osnovna i srednja škola;
2) druga ustanova, javna agencija, javno
poduzeće, organizacija nadležna za
poslove zapošljavanja, agencija za zapošljavanje, gospodarsko društvo, nositelji poslova profesionalne rehabilitacije, poduzetnik, sindikalna organizacija, udruga, stručno društvo, organizacije za obrazovanje odraslih (pučka, radnička, otvorena učilišta, učilišta za treće doba i dr.), centri i organizacije za stručno usavršavanje, za učenje stranih jezika, informacijsko-komunikacijske tehnologije, za obuku i
razvoj ljudskih resursa, za obuku vozača, gospodarska komora, centar za
karijerno vođenje i savjetovanje, udruženje poslodavaca, kulturno-obrazovni centar, centar kulture, kao i drugi
subjekti registrirani za obrazovnu djelatnost sukladno s propisima kojima
se uređuje klasifikacija djelatnosti (u
daljnjem tekstu: druga organizacija).

Број 2 – страна 236
Javno priznati organizator aktivnosti
Članak 17.
Osnovna i srednja škola jeste javno priznati organizator aktivnosti, ako ispunjava propisane uvjete za tu aktivnost
i ima rješenje o verifikaciji koje izdaje Ministarstvo, sukladno sa zakonom kojim
se uređuju osnovi sustav obrazovanja i
vaspitanja (u daljnjem tekstu: Zakon) i
ovim zakonom.
Druga organizacija može steći status javno priznatog organizatora aktivnosti, za aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih iz članka 7. točka 2) ovog
Zakona i aktivnosti iz toč. 3) i 5) istog članka, ako je registrirana za obrazovne djelatnosti, zadovoljava utvrđene standarde i na temelju odobrenja Ministarstva
sukladno sa ovim zakonom.
Izuzetno od stavka 2. ovog članka, status javno priznatog organizatora
aktivnosti imaju državni organi i ustanove koje sukladno s posebnim zakonom
obavljaju stručno usavršavanje i druge
aktivnosti obrazovanja odraslih.
Odobrenje iz stavka 2. ovog članka izdaje se drugoj organizaciji koja ispunjava propisane uvjete za organiziranje
aktivnosti obrazovanja odraslih u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i
nastavnih sredstava.
Bliže uvjete u pogledu programa,
kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava uključujući i uvjete za obezbjeđivanje pristupačnosti nastave i programa
za osobe s invaliditetom propisuje ministar.

26. фебруар/вељача 2021.
5. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Nakon analize zahtjeva i dokumentacije u spisu predmeta, analize osporenih odredbi i njihove usporedbe s nekim
uporednim zakonskim rješenjima iz bližeg okruženja, a u svjetlu relevantnog prava, Ustavni sud Federacije je utvrdio
kao što slijedi.
Zakon o obrazovanju odraslih osoba, donijela je Skupština SBK/KSB na
XXI. sjednici održanoj 20.03.2017. godine.
Pomenutim Zakonom se uređuje „obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih osoba; opća pitanja u svezi s osnivanjem,
organiziranjem, financiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih osoba; djelatnost i uvjeti
za obavljanje obrazovanja, usavršavanja i
osposobljavanja odraslih osoba; prava i
obveze mjerodavnih tijela u oblasti obrazovanja odraslih osoba; uvjeti za stjecanje
javnih isprava; statusna pitanja kandidata koji su završili institucionalno obrazovanje odraslih osoba, te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti obrazovanja
odraslih osoba na području Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna“. Na temelju stavka (3) članka 8. i točke a) stavka (1) članka 46. istog Zakona,
uz suglasnost Vlade SBK/KSB, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
donijelo je Standarde i normative za obrazovanje odraslih osoba gdje je propisan
način i postupak utvrđivanja uvjeta koje
mora ispunjavati organizator obrazovanja odraslih osoba, za sprovođenje programa formalnog obrazovanja. Standardi
normativi su stupili na snagu danom donošenja a objavljeni su u “Službenim novinama Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna“ od 28.02.2019. go-
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dine. Riječ je o dokumentu koji je oslonjen na Odluku o usvajanju principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih u
Bosni i Hercegovini koju je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 89.
sjednici, održanoj 04.04.2014. godine.
Navedenom Odlukom su usvojeni Principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji
su sastavni dio navedene Odluke. U principima i standardima je između ostalog
navedeno: „U uvjetima ekspanzije novih
tehnologija postojeća znanja brzo zastarjevaju te je potrebno njihovo stalno unaprjeđenje kako bi se i pojedinci i društvo
lakše i brže prilagodili zahtjevima koje
tehnološki napredak nosi. Također, razvoj demokracije i društava utemeljenih na
poštivanju ljudskih prava, jednakosti i
pravdi podrazumijevaju odgovorno građanstvo - pojedince osposobljene za uspješno vršenje njihovih osnovnih životnih
uloga (radnih, građanskih, obiteljskih, rekreativnih...). Mnoge zemlje su odgovor
na sve ove izazove prepoznale u ulaganju u ljudske resurse, a ključno sredstvo
u konceptu cjeloživotnog obrazovanja i
učenja, u kome je obrazovanje odraslih
prepoznato kao bitna komponenta obrazovnog sustava i jednako važno koliko i
obrazovanje djece i mladih. Široko razumijevanje značaja i potrebe kvalitetnog
obrazovanja za sve građane učinilo je da
obrazovanje postane jedno od prioritetnih pitanja svake države i društva, koje
treba da doprinese gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju, kao i osobnom razvoju pojedinca.
Suvremene strategije razvoja obrazovanja se danas ne orijentiraju samo na
obrazovanje djece i mladih. Naprotiv, naročito u posljednje dvije decenije u fokus
obrazovnih politika europskih zemalja
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sve više ulazi obrazovanje i učenje odraslih. Posmatrano u svjetlu brzih promjena koje se događaju u svim aspektima društva i u kojima se prepliću različiti interesi i zahtjevi javnog i privatnog sektora,
tržišta rada, civilnog društva i pojedinca,
sve su veća i izvjesnija očekivanja da će
svaki pojedinac htjeti i morati stjecati i
obnavljati svoja znanja tijekom cijelog života. Zato obrazovanje odraslih postaje
najdinamičniji segment obrazovnih sustava u Europi i svijetu. Kako bi bilo u funkciji podizanja konkurentnosti gospodarstva, jačanja socijalne kohezije i podrške osobnom razvoju pojedinca, obrazovanje odraslih treba razvijati kao specifičnu, fleksibilnu i vrlo važnu komponentu
sveukupnog obrazovnog sustava i učiniti
ga dostupnim svima, kroz različite vidove obrazovanja i učenja (formalne, neformalne, informalne).
Shodno tome, pravci razvoja obrazovanja odraslih se danas projiciraju i
baziraju na koncepciji cjeloživotnog obrazovanja i učenja kao sredstvu za napredovanje ka konceptu 'društva koje uči'.
Cilj je stvaranje fleksibilnog i demokratskog sustava obrazovanja koji će biti otvoren i prohodan za sve, bez obzira na životnu dob i kroz koji će se i odraslim osobama osigurati veće i različite mogućnosti za učenje i stjecanje znanja za sva
područja života i rada“.
Organizatori obrazovanja odraslih mogu
biti ustanove, organizacije i drugi pravni
subjekti, koji ispunjavaju uvjete za obavljanje ove djelatnosti propisane od strane
nadležnih organa. Obrazovanje odraslih,
kao svoju redovnu djelatnost ili kao djelatnost koja prati redovnu mogu provoditi: obrazovne ustanove u sustavu redovnog - formalnog obrazovanja, specijalizirane ustanove za obrazovanje odraslih ustanove i centri za obrazovanje odraslih,
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pučka, radnička i otvorena učilišta, učilišta za treæu životnu dob itd.
Jasno je da principi i standardi utvrđeni predmetnom Odlukom treba da
„predstavljaju pravni temelj za djelovanje
obrazovnih i drugih vlasti, odgovornih
tijela, institucija, organizacija i pojedinaca
na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini“, ali je jasno i to da ona nema pravnu snagu zakona. Ipak, treba imati na
umu da su na listi „ključnih međunarodnih i dokumenata Europske unije o politikama obrazovanja odraslih osoba u kontekstu cjeloživotnog učenja“ i tri dokumenta koja su sastavni dio Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i imaju snagu
ustavne norme: Opća deklaracija o ljudskim pravima UN (1948), Međunarodni
pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966) i Europska socijalna
povelja (1961).
Izneseno predstavlja kontekst u
kojem je zahtjev razmotren, nakon čega je
Ustavni sud Federacije mogao utvrditi
mišljenje koje podnositelj zahtjeva traži.
Uprkos nepreciznosti i nedorađenosti zahtjeva, sa sigurnošću se može zaključiti da podnositelj, iako najčešće koristi izraz „osporene odredbe članka 8. Zakona o obrazovanju odraslih SBK/KSB“,
svoju argumentaciju prevashodno usmjerava na odredbu članka 8. stavak (1). O
tome neposredno svjedoče navodi u dijelu zahtjeva naslovljenom sa „obrazloženje“, na trećoj stranici, gdje se expressis
verbis govori o „osporenom članku 8. točka 1.“
To je naime potpuno jasno, jer je
akcenat zahtjeva na „formalnom obrazovanju“ i navodnoj nemogućnosti da u
njemu participiraju centri za obrazovanje
odraslih izvan redovnog školstva, a što
navodno onemogućuje upravo odredba
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stavka (1) članka 8. Zakona o obrazovanju odraslih. Da je doista tako, nepobitno
svjedoči to što se u zaključku zahtjeva, od
Ustavnog suda Federacije traži „mišljenje
o ustavnosti odredbe članka 8. točka 1.
Zakona o obrazovanju odraslih SBK/
KSB“.
Naime, kao što iz argumentacije
podnositelja zahtjeva nesporno proističe,
odredba članka 8. stavak (1) dovodi se u
pitanje zato što u organizatore formalnog
obrazovanja odraslih ne uključuje centre
za obrazovanje odraslih, kao specijalizirane institucije, pa se od Ustavnog suda
Federacije traži mišljenje o tome da li je
odredba članka 8. stavak (1) Zakona o
obrazovanju odraslih zbog toga u suprotnosti s prvim Protokolom Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih
sloboda, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te supsidijarno sa Principima i
standardima u području obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.
Članak 2. prvog Protokola uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, govori o pravu na
obrazovanje i garantira da to pravo nikome ne može biti oduzeto, te da države treba da poštuju pravo roditelja da osiguraju vaspitanje i obrazovanje (djece) sukladno s vlastitim vjerskim i filozofskim
uvjerenjima. Međutim ni odredba stavka
(1) članka 8. Zakona o obrazovanju odraslih na koju se direktno ukazuje, a niti ostale odredbe tog članka nikome ne oduzimaju pravo na obrazovanje. Naprotiv,
njima se pravno uređuje ambijent i način
ostvarivanja tog prava kao i njegova nesumnjiva dostupnost i odraslim osobama. O povredi prava roditelja da im se
djeca obrazuju sukladno s njihovim vjerskim uvjerenjima i njihovim svjetonazorom ovdje, dakako, ne može biti govora,
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te je jasno da su odredbe članka 8. Zakona o obrazovanju odraslih korespondentne sa spomenutom odredbom prvog Protokola uz Europsku konvenciju o zaštiti
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i
sa ustavnom garancijom prava na obrazovanje iz članka II.A.2.(1) m) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o ustavnoj garanciji
iz članka II.A.2(1) c) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, dakle garanciji prava na jednakost pred zakonom, Ustavni
sud Federacije konstatira da ni osporena
odredba članka 8. stavak (1) niti ostale
odredbe tog članka ne ugrožavaju pravo
na jednakost pred zakonom odraslih osoba kao konzumenata obrazovanja. Ono je
svakoj odrasloj osobi dostupno na isti
način i pod istim uvjetima. To što centri
za obrazovanje odraslih nisu u potpuno
istom pravnom položaju s osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama (pritom u svim oblicima vlasništva), ustanovama za smještaj i brigu o osobama s posebnim potrebama i penološkim ustanovama ne može biti shvaćeno
kao diskriminacija, već kao promišljena
obrazovna politika, gdje se svjesno pravi
razlika između formalnog i neformalnog
obrazovanja. Ona je i nastala otkako je u
posljednje dvije decenije obrazovanje i
učenje odraslih ušlo u fokus obrazovnih
politika europskih zemalja i prisutna je i
u uporednom pravu i u dokumentu „Principi i standardi obrazovanja odraslih u
Bosni i Hercegovini“ usvojenom na državnom nivou 2014. godine, pa tako i u Zakonu o obrazovanju odraslih SBK/KSB.
Tako se u pomenutom dokumentu formalno obrazovanje odraslih definira kao „učenje usmjereno od strane nastavnika ili instruktora koje se stječe u obrazovnim ustanovama, a prema nastavnim planovima i programima odobrenim
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od nadležnih obrazovnih vlasti“, dok je
neformalno obrazovanje odraslih „organiziran proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti
prema posebnim programima koje izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku, kompanije, agencije
i slično“. Zakon o obrazovanju odraslih
SBK/KSB sadrži istovjetne definicije, iz
čega je vidljivo da je on oslonjen na Principe i standarde na nivou Bosne i Hercegovine, što je uostalom vidljivo i iz cjelokupne koncepcije tog Zakona.
S obzirom na značaj ove distinkcije, logično je da ona može imati svoj odraz i u programskom i u organizacionom
smislu, pa to što centri za obrazovanje
odraslih u osporenoj odredbi nisu pomenuti može kao zakonsko rješenje biti predmetom kritike, ali ne i razlogom njene
neustavnosti. Ona, naprosto, ne govori o
centrima za obrazovanje odraslih, a neustavnom je se ne može proglasiti zato što
za obrazovanje odraslih ovlašćuje škole,
fakultete, ustanove za smještaj i brigu o
osobama s posebnim potrebama i penološke ustanove.
Kada je u pitanju navodna povreda ustavne garancije prava na imovinu iz
članka II.A.2.k) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud Federacije smatra da su ti navodi neutemeljeni i da u
njihovu potvrdu nisu izneseni nikakvi argumenti.
Kada je riječ o pravu na rad „organizatora obrazovanja odraslih osoba“,
pod kojim pojmom se, dakako, podrazumijevaju i centri za obrazovanje ostalih,
to pravo ni jednom odredbom članka 8.
osporenog Zakona nije uskraćeno. Ustavni sud Federacije smatra da je riječ o pogrešnom tumačenju tih odredaba. Točno je
da su redovne škole i visokoškolske ust-
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anove, ustanove za smještaj i brigu o osobama s posebnim potrebama, te penološke ustanove u odredbi članka 8. stavak
(1) prepoznate kao nositelji formalnog
obrazovanja odraslih i ta je odredba samo na njih usmjerena. Potom su u stavku
(2) istog članka, koji govori o neformalnom obrazovanju odraslih pobrojane sve
institucije i organizacije koje se po Zakonu smatraju „organizatorima obrazovanja odraslih osoba“, dakle i subjekti iz stavka (1) i svi drugi subjekti, odnosno institucije i organizacije koje se bave obrazovanjem odraslih. Dakle pojam „organizatori obrazovanja odraslih osoba“ integrira u sebi sve te subjekte.
U prilog tome najbolje govori odredba članka 3. točka 17. Zakona o obrazovanju odraslih osoba kojom se za primjenu tog Zakona utvrđuje autonomni
integralni pojam „Organizatori obrazovanja odraslih osoba“ a koji uključuje „ustanove, organizacije i druge pravne subjekte koji zadovoljavaju uvjete za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih osoba, koje su propisala mjerodavna tijela“.
Riječ je o tehničkim i higijenskim uvjetima, prostornim i materijalnim standardima, te drugim uvjetima koji su, kako je
ranije navedeno, propisani Standardima i
normativima za obrazovanje odraslih osoba koje je, po ovlaštenju iz članka 46. stavak 1. točka a) Zakona o obrazovanju
odraslih osoba donijelo kantonalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Prema tome, kada odredba članka
8. stavak (3) Zakona o obrazovanju odraslih govori o standardima i normativima
za obrazovanje odraslih osoba i „načinu i
postupku utvrđivanja uvjeta koje mora
zadovoljavati organizator obrazovanja odraslih osoba za izvođenje formalnih programa obrazovanja odraslih“ koje će doni-
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jeti (i koje je donijelo) Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta, onda se
ti standardi i normativi odnose na „sve
organizatore obrazovanja odraslih osoba“, pa tako i na centre za obrazovanje
odraslih, a to znači da i oni imaju ravnopravan pristup formalnom obrazovanju
odraslih, ukoliko zadovoljavaju propisane standarde i normative.
Dakle, sistematsko tumačenje odredaba članka 3. točka 17. i članka 8. st.
(1), (2) i (3) Zakona o obrazovanju odraslih osoba dovodi do zaključka da i centri
imaju pristup formalnom obrazovanju odraslih, te ne može biti govora ni o uskraćivanju prava na rad, koje svakome garantira odredba članka II.A.2.(1) l) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine. O tome
zašto ne stoje navodi o uskraćivanju prava na obrazovanje, već je bilo riječi.
Činjenica je dakle, da Zakon o obrazovanju odraslih SBK/KSB u pogledu
učešća centara za obrazovanje odraslih
samo naizgled ima restriktivniji stav u
odnosu na zakone iz okruženja i u odnosu na principe i standarde iz Odluke
vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Na kraju, Ustavni sud Federacije
smatra da osporena odredba članka 8.
stavak (1) može biti predmetom kritike i
da rješenje koje ona sadrži, pa možda i
redakcija cijelog članka 8. nisu optimalni,
te da ih u odgovarajućoj proceduri treba
izmijeniti nabolje, ali njihova ustavnost
nije upitna.
U provjeru točnosti navoda podnositelja o tome da se tekst odredbe članka 8. stavak (2), koja se odnosi na centre
za obrazovanje razlikuje od teksta iz Nacrta koji je prošao javnu raspravu i utvrđivanje da li je i na koji način došlo do te
izmjene, Ustavni sud Federacije ne može
se upuštati.
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Mišljenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine“.
Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije je utvrdio jednoglasno, u sastavu:
dr.sc.Kata Senjak, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Aleksandra Martinović i prof.dr.Edin Muminović, suci Suda.
Broj:U-41/19
Predsjednica
19.01.2021.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
dr.sc.Kata Senjak,v.r.
..........................

154
Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине, одлучујући по захтјеву
замјеника Премијера Федерације Босне и Херцеговине Веска Дрљаче за давање мишљења о уставности одредби
Закона о образовању одраслих лица, у
смислу члана IV.Б.3.7.д.(III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на сједници Суда без јавне расправе одржаној дана 19.01.2021. године утврдио је
сљедеће
МИШЉЕЊЕ
1. Предмет захтјева и подносилац
захтјева
Замјеник Премијера Федерације Босне и Херцеговине Веско Дрљача
(у даљем тексту: подносилац захтјева),
поднио је дана 14.10.2019. године Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд
Федерације) захтјев за давање Мишљења (у даљем тексту: захтјев), у вези са
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уставношћу одредби члана 8. Закона о
образовању одраслих лица („Службене новине Кантона Средишња Босна“,
број: 5/17 - у даљем тексту: оспорене
одредбе Закона).
Подносилац захтјева је овлашћено лице, јер као Замјеник Премијера
Федерације Босне и Херцеговине, на
основе одредбе члана IV.Б.3.7.д.(III) Устава Федерације Босне и Херцеговине
„одлучује да ли ће се тражити мишљење Уставног суда“.
2. Битни наводи захтјева
Подносилац захтјева најприје
цитира оспорене одредбе, а потом наводи да је основни разлог за подношења захтјева у томе што оспорене одредбе Закона не предвиђају центре за образовање одраслих као организаторе
формалног образовања одраслих лица, а што је у супротности са Принципима и стандардима у области образовања одраслих у Босни и Херцеговини, усвојеним 4. априла 2014. године
на 89. сједници Савјетa министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, у даљем тексту:
Принципи). Према наведеним Принципима, организатори образовања одраслих су и специјализoвaнe установе
одраслих – установе и центри за образовање одраслих, народни, раднички
и отворени универзитети, као и универзитети за трећу животну доб. Подсјећа на то да је Уставом Федерације Босне и Херцеговине прописано да се „законом, у складу са Уставом, уређује начин
остваривања људских права и слобода, када је то неопходно за њихово остваривање
и да Закон мора бити сагласан са Уставом
и потврђеним међународним уговорима, а
други пропис мора бити сагласан са Уста-
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вом и законом“. Такође указује на члан
II.А. 2 (1) тачку ц) Устава Федерације
Босне и Херцеговине гдје је стоји „да
ће Федерација осигурати примјену највишег нивоа међународно признатих права и
слобода утврђених у документима наведеним у Анексу овог Устава те да су сви пред законом једнаки без обзира на било какву
посебност или лично својство (принцип
једнакости).“
Наводи како сви закони о образовању одраслих усвојени на подручју
Босне и Херцеговине, осим Закона о
образовању одраслих у Средњобосанском кантону/Кантону Средишња Босна (у даљем тексту: СБК/КСБ) препознају Центре као организаторе и формалног образовања одраслих. Прије
самог стављања у законску процедуру
за усвајање закона, седам кантона у
Федерацији Босне и Херцеговине, Министарство образовања Републике Српске као и Министарство образовања
Дистрикта Брчко, поступају у складу
са наведеним Принципима и стандардима које је Савјет министара ускладило са законима Европске уније, те
као оквир препоручило свим нижим
нивоима да као такав буде усвојен.
Према оспореној одредби Закона, каже се у наставку, формално образовање одраслих лица, могу проводити уз редовито образовање, основне
школе, средње школе и високошколске установе у свим облицима власништва те установе за смјештај и бригу о
лицима са посебним потребама и пенолошке установе. Према оспореној
одредби Закона неформално образовање могу организовати и проводити
организатори за образовање одраслих
лица, основне школе, средње школе,
високошколске установе, установе за
образовање одраслих лица, школе/це-
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нтри страних језика, школе/центри за
информационо-комуникацијске технологије, центри за културу и образовање, аутошколе установе за смјештај лица са посебним потребама и бригу о
лицима с посебним потребама, те пенолошке и друге установе, удруге грађана, привредни субјекти и друга правна лица која су између осталог, као
своју дјелатност навела неформално
образовање одраслих. Према његовом
мишљењу оспорена одредба Закона је
у супротности са Уставом Федерације
Босне и Херцеговине, конкретније чланом II. А. 2. (1) тачка ц) и са Принципима и стандардима образовања одраслих: Организатори образовања одраслих могу бити установе, организације
и други правни субјекти, који испуњавају услове за обављање ових дјелатности прописане од стране надлежних
органа. Образовање одраслих, као своју редовну дјелатност или као дјелатност која прати редовну могу проводити:
a) образовне установе у систему редовног – формалног образовања;
б) специјализоване установе за образовање одраслих – установе и центри за
образовање одраслих, народни, раднички и отворени универзитети, као и
универзитети за трећу животну доб;
ц) центри и организације за стручно усавршавање, учење страних језика,
информационо-комуникацијске технологије, обуку и развој људских ресурса;
д) ауто-школе;
е) заводи и службе за запошљавање;
ф) јавне агенције, јавна предузећа и привредна друштва;
г) привредне коморе, послодавци, предузетници и обртници и њихова
удружења, синдикалне организације,
те фондације и удружења грађана;
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х) установе за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са
инвалидитетом;
ј) установе за смјештај и бригу о лицима с посебним потребама;
к) пенолошке установе;
л) центри за информисање, савјетовање и
каријерно вођење;
м) културно-образовни центри;
н) други субјекти који испуњавају прописне услове;
Статус јавно признатог организатора образовања одраслих стиче се
под условима и у поступку утврђеном
законом и/или подзаконским актом.
Поступку за стицање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих подлијежу и образовне установе
у систему редовног образовања. По издавању акта о добијању статуса јавно
признатог организатора, те након почетка рада односно имплементације
одобрених програма, организатор подлијеже поступку акредитације. Државни органи и институције које проводе програме обука и стручног усавршавања у складу са посебним прописима, имају статус јавно признатих организатора образовања одраслих.
Уставом Федерације Босне и
Херцеговине, конкретније члан II.А.2
(1) тaчка ц), који гласи:
„Федерација ће осигурати примјену највишег нивоа међународно признатих права и слобода утврђених у актима
наведеним у Анексу. Посебно: (1) Сва лица
на територији Федерације уживају права
на: тачка ц) једнакост пред Законом, к)
имовину; л) основне слободе: слободу говора и штампе; слободу мишљења, савјести
и увјерења; слободу религије, укључујући
приватно и јавно вјероисповједање; слободу окупљања; слободу удруживања, укључујући слободу оснивања и припадања син-
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дикатима и слободу неудруживањa; слободу на рад“, а која слобода се у овом случају у смислу дискриминационог односа засигурно оспореном одредбом Закона крши. Супротно Уставу Федерације Босне и Херцеговине, оспореном
одредбом Закона организаторима за
образовање одраслих лица онемогућено је право на рад, право на имовину,
обзиром да установу за образовање
према тачки 4. оспореног Закона могу
оснивати правна и физичка лица у
свим облицима власништва. Оваквим
прописивањем организатори се примјеном оспореног Закона доводе у неповољнији положај у односу на остале
организаторе сличних центара у преосталих седам кантона у Федерацији
Босне и Херцеговине, Републике Српске и Дистрикта Брчко која права остварују, а чиме се крши уставни принцип једнакост, а који налаже једнако
поступање у истим правним ситуацијама.
Оспорени Закон неуставно ставља организаторе образовања у неповољан положај, самим тиме што им
ограничава једно од основних људских
права, право на рад, право на имовину, право на образовање.
Протокол бр. 1. Европске Конвенције о заштити људских права и основних слобода, члан 2. (право на образовање). „Право на образовање Нико не
може бити лишен права на образовање. У
вршењу свих својих функција у области
образовања и наставе држава поштује право родитеља да осигурају такво образовање и наставу који су у складу са њиховим
властитим вјерским и филозофским увјерењима“, а нападнута неуставна одредба не спрјечава само рад подносиоца
захтјева него и посредно корисника
услуга подносиоца захтјева противно
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наведеном Протоколу. Подносилац
захтјева наглашава да је наведена одредба произашла и из незаконитог понашања и поступања предлагача оспореног Закона у кршењу основних принципа и начела у доношењу оспореног Закона па и том основу незаконита
и неуставна ова одредба из сљедећих
разлога. Нацрт Закона о образовању
одраслих лица у поступку доношења
послан је учесницима јавне расправе
на разматрање. Заказан је термин за
јавну расправу. На јавној расправи се
разматрао Нацрт Закона о образовању
одраслих лица у којему је оспорена одредба Закона гласила: „Да су центри за
образовање одраслих носиоци активности
формалног и неформалног образовања одраслих“, и таква је остала након јавне
расправе.
Како подносилац захтјева наводи, у скупштинску процедуру за усвајање оспореног Закона упућује се Нацрт оспореног Закона у којем се од стране подносиоца самовољно мимо Закључака са јавне расправе избацује ријеч „формалног“, тако да остаје текст
по којем центри могу изводити само
неформално образовање, а чиме се онемогућују у раду у кључном дијелу посла и спуштају на ниво послова које
може радити у образовању свако удружење грађана (курсеви и слично).
На тај начин дискриминисани
су центри у односу на јавне образовне
установе и све друге центре на простору државе Босне и Херцеговине.
3. Одговор на захтјев
Уставни суд Федерације је актом број: У-41/19 од 23.10.2019. године
затражио од Скупштине СБК/КСБ одговор на захтјев за давање мишљења,
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али исти није достављен.
4. Релевантно право
А. Устав Федерације Босне и
Херцеговине
Члан II.А.2 (1) ц), к), л) и м)
(1) Сва лица на територији Федерације уживају права на:
ц) једнакост пред законом;
к) имовину;
л) основне слободе: слободу говора и
штампе; слободу мишљења, савјести
и увјерења; слободу религије укључујући приватно и јавно вјероисповиједање; слободу окупљања; слободу удруживања, укључујући слободу оснивања и припадања синдикатима и слободу неудруживања; слободу на рад;
м) образовање;
Члан IV.Б.3.7.д.(III)
Осим ако овим уставом није другачије утврђено:
д) Замјеници Премијера су надлежни
за:
(III) одлучивање да ли ће се затражити
мишљење Уставног суда;
Б. Протокол уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода

(Париз, 20. марта 1952.)

Члан 2.
(Право на образовање)
Никоме неће бити ускраћено
право на образовање. У обављању својих функција повезаних са одгојем и
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подучавањем држава ће поштовати
право родитеља да осигурају одгој и
подучавање у складу са својим
вјерским и филозофским увјерењима.
B. Одлука о усвајaњу принципа и
стандарда у области образовања
одраслих у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“,
број: 39/14)
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
(1) Овом одлуком усвајају се Принципи и стандарди у области образовања одраслих у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Принципи и
стандарди образовања одраслих).
(2) Принципи и стандарди образовања одраслих су саставни дио ове
одлуке.
Члан 2.
(Садржај и примјена Одлуке)
(1) Принципи и стандарди образовања одраслих усвојени овом одлуком представљају правну основу за
дјеловање образовних и других власти - одговорних органа, институција, организација и појединаца на
свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, као оквир у коме иницирају, проводе и координирају своје активности у области образовања одраслих, у складу са утврђеним надлежностима.
(2) Принципима и стандардима образовања одраслих се утврђују заједнички принципи и стандарди на
којима се заснивају, развијају, имплементирају и координирају поли-

тике и законодавство у вези са образовањем одраслих у цијелој Босни и Херцеговини, прати, процјењује и разматра стање у овој области,
те договарају, предлажу и предузимају мјере за његово унапређење.
(3) Основни принципи и стандарди
дефинисани Принципима и стандардима образовања одраслих слиједе међународне и европске принципе и стандарде у подручју образовања одраслих, и уважавају специфичности економског, социјалног и културолошког контекста у
Босни и Херцеговини.
ПРИНЦИПИ И СТАНДАРДИ
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Јануар 2014. године
1. УВОД
Напори учињени током посљедњих
година у заустављању пораста незапослености у Европи и свијету нису дали
очекиване резултате. Дуготрајна незапосленост наставља расти, а раширеност социјалне искључености и сиромаштва постала је главни проблем скоро свих друштава. Тренутно се милиони људи суочавају са проблемом незапослености или са опасношћу од губитка посла, те с тим у вези и са потребом унапређења постојећих и стицања нових знања, вјештина и способности које ће им осигурати веће шансе за
запошљивост, као и континуирану прилагодљивост захтјевима тржишта рада. У условима експанзије нових технологија постојећа знања брзо застарјевају те је потребно њихово стално
унапређење како би се и појединци и
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друштво лакше и брже прилагодили
захтјевима које технолошки напредак
носи. Такође, развој демократије и друштава заснованих на поштивању људских права, једнакости и правди подразумијевају одговорно грађанство појединце оспособљене за успјешно
вршење њихових основних животних
улога (радних, грађанских, породичних, рекреативних...). Многе земље су
одговор на све ове изазове препознале
у улагању у људске ресурсе, а кључно
средство у концепту цјеложивотног
образовања и учења, у коме је образовање одраслих препознато као битна
компонента образовног система и једнако важно колико и образовање дјеце
и младих. Широко разумијевање значаја и потребе квалитетног образовања
за све грађане учинило је да образовање постане једно од приоритетних
питања сваке државе и друштва, које
треба да допринесе привредном, социјалном и културном развоју, као и
личном развоју појединца.
Савремене стратегије развоја образовања се данас не оријентишу само на
образовање дјеце и младих. Напротив,
нарочито у посљедње двије деценије у
фокус образовних политика европских земаља све више улази образовање
и учење одраслих. Посматрано у свјетлу брзих промјена које се догађају у
свим аспектима друштва и у којима се
преплићу различити интереси и захтјеви јавног и приватног сектора, тржишта рада, цивилног друштва и појединца, све су већа и извјеснија очекивања да ће сваки појединац хтјети и морати стицати и обнављати своја знања
током цијелог живота. Зато образовање одраслих постаје најдинамичнији
сегмент образовних система у Европи
и свијету. Како би било у функцији
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подизања конкурентности привреде,
јачања социјалне кохезије и подршке
личном развоју појединца, образовање
одраслих треба развијати као специфичну, флексибилну и врло важну компоненту свеукупног образовног система и учинити га доступним свима, кроз различите видове образовања и учења (формалне, неформалне, информалне).
Сходно томе, правци развоја образовања одраслих се данас пројецирају и базирају на концепцији цјеложивотног образовања и учења као средству за напредовање ка концепту "друштва које учи". Циљ је стварање флексибилног и демократског система образовања који ће бити отворен и проходан за све, без обзира на животну доб
и кроз који ће се и одраслим лицима
осигурати веће и различите могућности за учење и стицање знања за сва
подручја живота и рада.
Успостава ефикасног и отвореног система образовања одраслих у Босни и Херцеговини је у најбољем интересу свих њених грађана, који ће кроз
властити развој допринијети остваривању развојних циљева заједнице којој
припадају.
2. МЕЂУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ
СТАНДАРДИ У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Политике европских земаља у
вези са образовањем одраслих се заснивају на заједничким вриједностима
и принципима дефинисаним у бројним међународним документима и
документима Европске уније (Прилог 1:
Кључни документи).
У складу са овим документима,
опредјељујуће вриједносне категорије
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у креирању политика и организацији
система образовања одраслих у савременим друштвима су:
a) образовање има за циљ омогућити
пун развој људске личности и достојанства и основне предуслове сваком лицу да има активну и корисну улогу у слободном друштву;
б) свако има право на образовање;
ц) свако има право да слободно учествује у културном животу заједнице и да се користи достигнућима
науке и њиховом примјеном;
д) свако има право на рад, на слободан избор запослења, као и на заштиту у случају незапослености;
е) свако има право на заштиту од
сиромаштва и друштвене искључености;
ф) писменост и образовање одраслих
је саставни дио права на образовање као основног људског права;
г) одрасли имају право на слободу
избора одговарајућег образовања
сходно њиховим потребама, способностима и могућностима;
х) одрасли имају право на једнаке прилике и услове за приступ, учешће
и стицање образовања, без обзира
на године живота, спол, психо-физичке и друге личне особине, породични статус, материјално и здравствено стање, мјесто живљења, расну, националну, етничку, културну, социјалну и вјерску припадност, сексуалну оријентацију, те друге основе;
и) одрасли имају право на образовање
кроз све нивое, врсте и видове образовања и учења, као и право на
вредновање и признавање стечених знања, вјештина и способности,
без обзира на начин њиховог стицања;

ј)

к)

л)

м)

н)

о)

одрасли имају право на информисање, савјетовање и стручну помоћ
у цјеложивотној каријерној оријентацији;
образовање одраслих је дио свеобухватних система образовања, заснованих на концепту цјеложивотног
учења и, с тим у вези, на рационалном коришћењу образовних могућности;
образовање одраслих је отворен и
флексибилан систем - отворен према захтјевима и потребама друштва и различитих категорија становништва, и флексибилан у путевима учења и напредовања;
образовање одраслих је дјелатност
међусекторске природе, усмјерена
на задовољење интереса и потреба
јавног и приватног сектора, тржишта рада, цивилног друштва и појединца;
образовање одраслих је засновано
на широком социјалном партнерству и подијељеној одговорности
свих друштвених актера за развој
образовања одраслих;
одрасли имају одговорност за властити развој, као и за развој заједнице којој припадају.

Босна и Херцеговина је, као потенцијална кандидаткиња за чланство у Европској унији и као потписница других међународних докумената, обавезна ускладити политике и законодавства у подручју образовања одраслих
са договореним принципима и циљевима, као и осигурати њихову пуну и
успјешну имплементацију на подручју
цијеле земље.
Дослиједна имплементација договорених принципа у политике обра-
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зовања одраслих у Босни и Херцеговини доприноси:
a) успостави и развоју концепта цјеложивотног учења у Босни и Херцеговини;
б) усклађивању образовних и других
секторских политика о образовању
одраслих са међународним и европским политикама у овом подручју
образовања и бржем укључивању у
европски простор цјеложивотног
учења;
ц) осигурању дослиједности, праћењу
и унапређењу квалитета образовања одраслих, у складу са утврђеним образовним стандардима;
д) успостави флексибилних система
образовања одраслих, који адекватно и ефикасно одговарају на захтјеве и потребе тржишта рада, друштвене заједнице и појединаца;
е) бољој повезаности образовања и
привреде;
ф) развоју квалификацијског оквира у
Босни и Херцеговини и упоредивости стечених знања, вјештина и
способности, односно квалификација на међународном плану;
г) подизању свијести о значају образовања одраслих;
х) социјалној кохезији - кроз подршку
друштва личном развоју појединаца
који на демократски начин остварују заједничке циљеве, кроз смањење
сиромаштва и социјалне искључености, те постизање правичности и
међугенерацијске солидарности;
и) укључивању свих релевантних партнера у дијалог о политикама образовања одраслих;
ј) већем и одрживом финансирању
образовања одраслих;
к) успјешнијој реализацији стратешк-
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их приоритета из ЕВРОПА 2020 Ев-ропска стратегија за паметан, одржив и инклузиван раст, која је усвојена као излазна стратегија из економске кризе за све земље чланице
Европске уније, али и за земље кандидате и потенцијалне кандидате.
3. ПРИНЦИПИ И СТАНДАРДИ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Основни принципи и стандарди образовања одраслих у Босни и Херцеговини проистичу из универзалних вриједности демократског друштва,
те из специфичности домаћег економског, социјалног и културолошког контекста.
Принципи и стандарди утврђени овим документом, засновани на
међународним и европским принципима и стандардима образовања одраслих, представљају договорени оквир
у коме надлежне образовне и друге власти у Босни и Херцеговини, поступајући у складу са својим уставним или
законским надлежностима, развијају,
имплементирају и координирају политике и законодавство у вези са образовањем одраслих, прате, процјењују и
разматрају стање у овом подручју, те
договарају, предлажу и предузимају
мјере за његово унапређење.
3.3.3.2 Организатори образовања
одраслих
Организатори образовања одраслих могу бити установе, организације
и други правни субјекти, који испуњавају услове за обављање ове дјелатности прописане од стране надлежних органа.
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Образовање одраслих, као своју
редовну дјелатност или као дјелатност
која прати редовну могу проводити:
a) образовне установе у систему редовног - формалног образовања;
б) специјализоване установе за образовање одраслих - установе и центри за образовање одраслих, народни, раднички и отворени универзитети, као и универзитети за трећу животну доб;
ц) центри и организације за стручно
усавршавање, учење страних језика, информационо-комуникацијске технологије, обуку и развој људских ресурса;
д) ауто-школе;
е) заводи и службе за запошљавање;
ф) јавне агенције, јавна предузећа и
привредна друштва;
г) привредне коморе, послодавци,
предузетници и обртници и њихова удружења, синдикалне организације, те фондације и удружења
грађана;
х) установе за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица
са инвалидитетом;
и) установе за смјештај и бригу о лицима с посебним потребама;
ј) пенолошке установе;
к) центри за информисање, савјетовање и каријерно вођење;
л) културно-образовни центри;
м) други субјекти који испуњавају прописане услове.
Статус јавно признатог организатора
образовања одраслих стиче се под Условима и у поступку утврђеном законом и/или подзаконским актом.
Поступку за стицање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих подлијежу и образовне
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установе у систему редовног образовања.
По издавању акта о добијању
статуса јавно признатог организатора,
те након почетка рада односно имплементације одобрених програма, организатор подлијеже поступку акредитације.
Државни органи и институције
које проводе програме обука и стручног усавршавања у складу са посебним
прописима, имају статус јавно признатих организатора образовања одраслих.
3.1. ДЕФИНИЦИЈЕ КЉУЧНИХ
ПОЈМОВА
Појмови употребљени у овом
документу имају сљедеће значење:
3. Образовање одраслих - не постоји
консензус о јединственој дефиницији
образовања одраслих у Европи и свијету; најчешће прихваћена јесте УНЕСKО-ва 1 дефиниција, која образовање
одраслих описује као цијели скуп процеса учења, формалних и осталих, у
којем одрасла лица (у складу са дефиницијом одраслог лица у друштвима
којима припадају) развијају своје способности, обогаћују своје знање и унапређују своје техничке или професионалне квалификације или их преусмјеравају да би задовољиле своје потребе
или потребе својих друштава;
4. Одрасли - лица која имају више од
15 година живота а које нису завршила
основно образовање, односно лица старија од 18 година живота које се образују;
4. Полазник - лице које похађа прог-
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раме образовања одраслих;
6. Формално образовање одраслих учење усмјерено од стране наставника
или инструктора које се стиче у образовним установама, а према наставним
плановима и програмима одобреним
од надлежних образовних власти;
7. Неформално образовање одраслих
- организован процес учења и образовања усмјерен ка усавршавању, специјализацији и допуњавању знања, вјештина и способности према посебним
програмима које изводе организатори
образовања (редовне школе, центри за
обуку, компаније, агенције и слично);
Г. Закон о образовању одраслих лица
(„Службене новине Кантона Средишња Босна“, број: 5/17);
Члан 3.
(Значење појединих израза)
Поједини изрази употријебљени у овом Закону имају сљедеће значење:
6. Формално образовање одраслих
лица учење је које усмјерава предавач
или инструктор које се стиче у образовним установама а према јавно важећим наставним плановима и програмима које одобри мјеродавна образовна власт.
13. Неформално образовање одраслих лица је организовани процес учења
и образовања усмјерен ка усавршавању, специјализацији и допуњавању знања, вјештина и способности према
посебним програмима које изводе организатори образовања (редовне школе, центри за обуку, компаније, агенц-
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ије и слично).
14. Образовање одраслих лица организује се за одрасла лица (полазна тачка од које се дефинише одраслост креће се од 15 до 18 године животне доби), а циљ му је задовољавање општих
образовних потреба одраслог лица
или професионално стручно усавршавање. То је дио образовног система једне земље који је, или би требао бити,
потпуно равноправан са осталим дијеловима образовног система. Укључује
све облике учења (формално, неформално и информално) одраслих лица.
15. Одрасло лице је лице које има више од 15 година живота а које није окончало основно образовање односно
лице старије од 18 година живота која
се образује.
16. Оспособљавање је образовање и
оспособљавање за укључивање у рад
након окончања основног образовања,
за обављање једноставних и мање сложених послова одређенога занимања.
17. Организатори образовања одраслих лица су установе, организације и
други правни субјекти који задовољавају услове за обављање дјелатности образовања одраслих лица, које су прописала мјеродавна тијела.
Члан 4.
(Образовање одраслих лица)
(1) Образовање одраслих лица обухваћа цјелину процеса учења одраслих лица намијењену:
a) остваривању права на слободан развој лица;
б) оспособљавању за запошљавање,
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стицање квалификација за прво занимање, преквалификацију и доквалификацију те стицање и продубљивању стручних знања, вјештина и компетенција;
ц) оспособљавању за активно становништво.
(2) Образовање одраслих лица дио је
јединственога образовнога система
Кантона и дјелатност је од јавног
интереса за Кантон.
Члан 5.
(Принципи образовања
одраслих лица)
Образовање одраслих лица заснива се на принципима како слиједи:
a) цјеложивотно учење;
б) уважавање различитости потреба и
могућности претходних знања и
искустава те, с тим у вези, и специфичности образовања и учења одраслих лица;
ц) слобода избора одговарајућега образовања, као и облика, метода и
начина учења;
д) доступност и разноврсност образовне понуде;
е) осигурање одговарајуће квалитете
образовања;
ф) промовисање једнаких вриједности
исхода учења у формалном и неформалном образовању те информалном учењу;
г) професионалност и одговорност
организатора образовања одраслих
лица те професионалност и етичност наставнога кадра;
х) поштовање личности и достојанства
сваког судионика у процесу образовању одраслих лица;
и) информисање, савјетовање и вође-
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ње у даљем образовању и/или каријерном напредовању;
ј) недискриминација и равноправност
полова.
Члан 6.
(Циљеви образовања одраслих лица)
Циљеви су образовања одраслих лица:
a) омогућавање грађанима постизања
најмање основношколскога образовања;
б) подизање основне и функционалне
писмености одраслих лица;
ц) оспособљавање за запошљавање одраслих лица која немају завршено
формално образовање и стицање
квалификација за прво занимање;
д) омогућавање даљега образовања и
обуке, односно могућност доквалификације, преквалификације и континуиранога стручнога усавршавања током цијелог радног и животног вијека;
е) образовање и стицање знања, вјештина и компетенција у складу са
личним способностима, афинитетима и животној доби појединца;
ф) омогућавање формалног/јавног
признавања и потврђивања резултата претходнога учења односно
стечених знања, вјештина и компетенција, без обзира на начин њихова стицања.
Члан 7.
(Видови образовања и учења
одраслих лица)
Образовање одраслих лица остварује се кроз формално образовање,
неформално образовање, информално
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учење и самоусмјерено учење.
Члан 8.
(Организатори образовања
одраслих лица)
(1) Формално образовање одраслих лица, према овоме Закону, могу проводити, уз редовно образовање: основне школе, средње школе и високошколске установе у свим облицима власништва те установе за смјештај и бригу о лицима с посебним потребама и пенолошке установе.
(2) Неформално образовање могу организовати и проводити организатори за образовање одраслих лица,
основне школе, средње школе, високошколске установе, установе за
образовање одраслих лица, школе/
центри страних језика, школе/центри за информационо-комуникацијске технологије, центри за културу и образовање, аутошколе, установе за смјештај лица с посебним
потребама и бригу о лицима с посебним потребама, те пенолошке и
друге установе, удруге грађана, привредни субјекти и друга правна
лица која су, између осталога, као
своју дјелатност навела неформално образовање одраслих лица.
(3) Стандарде и нормативе за образовање одраслих лица (у даљем тексту: стандарди и нормативи) те начин и поступак утврђивања услова
које мора задовољавати организатор образовања одраслих лица за
извођење формалних програма образовања одраслих лица доноси
Министарство образовања, знаности, културе и спорта (у даљем тексту: Министарство) уз сагласност
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Владе Средњобосанског кантона/
Кантона Средишња Босна (у даљем тексту: Влада Кантона).
(4) Установу за образовање одраслих
лица (у даљем тексту: установа) може основати домаће и/или страно
правно и/или физичко лице (у даљем тексту: оснивач) у свим облицима власништва.
(5) Установу као јавну може основати
Кантон или јединица локалне самоуправе.
(6) Оснивач осигурава средства потребна за оснивање и рад установе, у
складу са стандардима и нормативима.
Д. Стандарди и нормативи за образовање одраслих лица
(„Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 2/19)
ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Основне одредбе )
(1) Стандардима и нормативима за образовање одраслих лица (у даљем
тексту: Стандарди и нормативи)
прописује се начин и поступак утврђивања услова које мора испуњавати организатор образовања одраслих лица, за провођење програма
формалног образовања (у даљем
тексту: организатор).
(2) Овим Стандардима и нормативима
утврђују се минимални просторни,
кадровски и други општи материјално-технички и хигијенски услови неопходни за провођење програма образовања одраслих лица.
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Члан 3.
(Услови за реализацију програма
образовања одраслих лица)
У складу са овим Стандардима
и нормативима, организатор је дужан
осигурати услове за обављање дјелатности образовања одраслих лица, и то:
a) организовати и реализовати теоријску и практичну наставу у складу
са програмом образовања одраслих
лица;
б) располагати одговарајућим просторним и материјално-техничким
ресурсима, примјереним природи
програма;
ц) располагати одговарајућим људским ресурсима (наставним и ненаставним особљем);
д) да рад са полазницима буде у складу са наставним плановима и програмима, при чему се утврђени обим активности реализује редовном
наставом, консултативно-инструктивном наставом, дописно-консултативном наставом, практичним радом, наставом на даљину и осталим облицима рада, а у оквиру предвиђених часова из формалног програма образовања одраслих лица.
ПОГЛАВЉЕ VI. СТАНДАРДИ ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
Члан 15.
(Програми формалног образовања
одраслих лица)
Програми формалног образовања одраслих лица дефинисани су од-
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редбама ставова (2), (4) и (5) члана 14.,
те члана 15. Закона, а поступак одобравања извођења програма ближе се
одређују ставом (6) члана 18. Закона.
Члан 16.
(Трајање програма и наставног сата)
(1) Програм формалног образовања
одраслих лица изводи се у трајању
прописаном наставним планом и
програмом за образовање одраслих
лица у складу са чланом 24. Закона.
(2) Наставни час теоријске наставе за
средњошколско образовање траје
45 минута, а наставни час практичне наставе, у правилу, траје 60 минута, изузев у умјетничким школама.
(3) Полазник током дана може имати
највише четири наставна часа теоријске наставе, а практичног рада
највише осам часова.
Члан 17.
(Број часова наставнога предмета)
(1) Број часова сваког појединог наставнога предмета програма образовања одраслих лица за стицање основног образовања и средње стручне
спреме или ниже стручне спреме, у
складу са ставом (2) члана 14. Закона, не може бити мањи од 50% од
броја наставних часова прописаних
наставним планом и програмом за
редовно образовање, без обзира на
облик извођења наставе.
(2) Практични рад изводи се у пуном
фонду часова прописаним наставним планом и програмом за редовно образовање.
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ПОГЛАВЉЕ VII. ТРАЈАЊЕ И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ ЛИЦА
Члан 18.
(Образовање у редовној настави)
(1) Образовање одраслих лица у редовној настави организује се и изводи
на основу наставнога плана и програма прописаног за редовно образовање.
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вној настави изводи се на групним
и индивидуалним дописним консултацијама.
(2) Број часова дописно-консултативне наставе може бити највише до
10% од укупног броја часова прописаних наставним планом и програмом.

(3) Полазници су обавезни присуствовати редовној настави на начин утврђен чланом 16. Закона.

(3) Консултације из ставова (1) и (2) овога члана изводе се уз помоћ посебних дидактичких извора учења: платформе, софтвера и апликација за
организовање учења које је дужан
осигурати организатор, те у складу
са разрађеном методологијом рада
са полазницима која је саставни
дио програма из става (4) члана 16.
Закона.

Члан 19.
(Образовање у консултативноинструктивној настави)

4.1. Организацијски аспект образовања одраслих у законодавству ентитета Република Српска

(2) Редовна настава мора бити заступљена са најмање 50% укупног реализовања предвиђених програма предметних наставних садржаја.

(1) Образовање у консултативно-инструктивној настави се изводи у групним и индивидуалним консултацијама, о чему се води евиденција, а може бити заступљена са највише 40% од укупно предвиђеног
трајања наставе, с тим да се индивидуалне консултације изводе највише до 10%.
(2) Консултације је организатор дужан
организовати према потреби полазника, уз обавезу осигурања наставнога материјала потребног за самостални рад полазника.
Члан 20.
[Образовање у дописноконсултативној настави (e-learning)]
(1) Образовање у дописно-консултати-

Закон о образовању одраслих
(„Службени гласник Републике
Српске“, бр.: 59/09 и 1/12)
Члан 1.
(1) Овим законом уређују се организација и структура образовања одраслих.
(2) Образовање одраслих је дио јединственог образовног система Републике Српске (у даљем тексту: Република), којим се обезбјеђује образовање, усавршавање и оспособљавање одраслих лица.
Члан 2.
(1) Образовање одраслих може бити:
а) формално,
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б) неформално и
ц) информално.
(2) Формално образовање одраслих
означава образовни процес који се
изводи у образовним установама
по програмима основног и средњег
образовања прилагођеним потребама и могућностима одраслих.
(3) Формално образовање одраслих
спроводи се у складу са законима
којима се уређују дјелатности основног и средњег образовања, осим у
питањима која су уређена овим Законом.
(4) Неформално образовање одраслих
је организован процес учења и образовања усмјерен ка усавршавању, специјализацији и допуњавању
знања, вјештина и способности према дијеловима програма формалног образовања (модулима) и по
посебним програмима за стицање
знања, вјештина и способности, а
који се могу организовати код образовних установа и специјализованих организација које испуњавају
услове према програму који изводе.
(5) Информално учење подразумијева
перманентно самообразовање, усавршавање и стицање знања и вјештина ван образовних установа и специјализованих организација образовања одраслих.
III – ОРГАНИЗАТОРИ ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ

одраслих и специјализоване организације за образовање осталих, као
што су раднички универзитети, центри за обуку, школе страних језика, ауто школе, као и друга правна
лица која испуњавају услове предвиђене појединачним програмом
за образовање одраслих (у даљем
тексту: организатори образовања).
4.2. Организациони аспект образовања одраслих у законодавству сусједних држава
ЦРНА ГОРА
Закон о образовању одраслих
("Службени лист Црне Горе",
бр. 020/11 и 047/17)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овим законом уређује се образовање и учење одраслих. Одрасли се,
по сопственом избору, укључују у образовање, оспособљавање или учење
ради побољшања знања, вјештина и
компетенција или стицања одговарајуће квалификације за успјешнији живот, рад и лични развој. Јединствени
систем Члан 2 Образовање одраслих је
дио јединственог образовног система
Црне Горе.
II. ОБЛИЦИ И ПРОГРАМИ
ОБРАЗОВАЊА

Члан 10.(1)
(1) Образовањем одраслих, као својом
редовном дјелатношћу или дјелатношћу која прати редовну могу се
бавити основне и средње школе које су регистроване за образовање

Облици образовања и учења
Члан 8.
као:

Образовање одраслих одвија се
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-

формално образовање;
неформално образовање,
односно учење;
информално учење;
самоусмјерено учење.
Формално образовање
Члан 9.

Формално образовање је организован процес образовања који се остварује по јавно важећем образовном
програму или дијелу тог програма (модул, јединица учења и сл.), на основу
којег се стиче ниво образовања, односно једна или више стручних квалификација, у склладу са овим законом и
законима који уређују те области образовања.
Неформално образовање,
односно учење.
Члан 10.
Неформално образовање, односно учење (у даљем тексту: неформално образовање) се остварује кроз организоване и планиране циљеве и подршку, ради стицања и унапређивања
знања, вјештина и компетенција, које
се могу провјеравати и доказивати у
поступку стицања националне стручне квалификације, односно кључне вјештине.
Информално учење.

компетенције стечене на овај начин
могу се провјеравати и доказивати у
поступку стицања националне стручне квалификације, односно кључне вјештине.
IV. ОРГАНИЗАТОР ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ
Организатор образовања
Члан 27.
Образовање одраслих може да
се остварује, односно организује у школи, специјализованој организацији за
образовање одраслих (раднички универзитети, универзитети за треће доба,
центри за обуку, ауто школе и др.), установи за смјештај и бригу лица са посебним образовним потребама и код
других правних лица (у даљем тексту:
организатор образовања), који имају
лиценцу за рад, у складу са законом.
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
Закон о образовању одраслих
(„Народне новине“, бр: 17/07)
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1)

Образовање одраслих обухвата цјелину процеса учења одраслих намијењених:

Члан 11.

-

Информално учење се одвија
без посебне намјере и организованог
циља, времена и подршке кроз дневне
активности на радном мјесту, у оквиру
породичног и друштвеног живота и
слободног времена. Знања, вјештине и

-

остваривању права на слободан
развој личности,
оспособљавању за запошљивост: стицању квалификација за
прво занимање, преквалификацији, стицању и продубљивању
стручних знања, вјештина и способности,
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-

оспособљавању за активно грађанство.

(3) Образовање одраслих дио је јединственога образовног система Републике Хрватске.
Члан 3.
(1) Образовање одраслих одвија се као
формално, неформално, информално и/или самоусмјерено учење.
(2) Формално образовање одраслих
означава дјелатност која се изводи
у институционалним и јавно верификованим облицима образовања
ради стицања стручног знања, вјештина и способности.
(3) Формално образовање одраслих
обухвата:
основно школовање одраслих,
средњошколско образовање одраслих; стицање средње школске или стручне спреме, ниже стручне спреме, преквалификације, оспособљавање и усавршавање,
- високо образовање.
(4) Формално образовање одраслих
проводи се у складу са посебним
прописима којима се уређују ове
дјелатности, осим у питањима која
су уређена овим Законом.
(5) Неформално образовање одраслих
означава организоване процесе
учења усмјерене на оспособљавање
одраслих лица за рад, за различите
социјалне активности те за лични
развој.
(6) Информално учење одраслих означава активности у којима одрасло
лице прихвата стајалишта и позитивне вредноте те вјештине и знања из свакодневног искуства и раз-
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ноликих других утицаја и извора
из своје околине.
(7) Самоусмјерено учење одраслих означава активности у којима одрасло лице самостално успоставља контролу над процесом учења као и
одговорност за резултате учења.
Члан 4.
Образовање одраслих према овоме Закону могу проводити народни
отворени универзитети, основне школе, средње школе, високе школе, школе страних језика, установе за смјештај
и бригу лица са посебним потребама
те пенолошке и друге установе (у даљем тексту: установе за образовање одраслих), ако испуњавају услове прописане овим Законом.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Закон о образовању одраслих
(„Службени гласник РС“, бр.: 55/13,
88/17, 27/18 и 6/20)
Образовање одраслих
Члан 2.
Образовање одраслих јесте део
јединственог система образовања Републике Србије, који обезбjеђује одраслима током цијелог живота стицање
компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.
Образовање одраслих остварује
се као формално образовање, неформално образовање и информално учење.
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Формално образовање одраслих обухвата основно и средње образовање.
Формално образовање одраслих, у смислу овог закона, јесу организовани процеси учења који се остварују на основу наставних планова и програма основног и средњег образовања,
и програма других облика стручног
образовања прилагођених потребама
и могућностима одраслих и захтjевима
тржишта рада, у складу са законом.
Неформално образовање одраслих, у смислу овог закона, јесу организовани процеси учења одраслих на
основу посебних програма, ради стицања знања, вриједности, ставова, способности и вјештина усмјерених на лични развој одраслих, рад и запошљавање и социјалне активности.
Информално учење одраслих,
у смислу овог закона, јесте процес самосталног стицања знања, вриједности,
ставова, способности и вјештина, у свакодневном животном, радном и социјалном окружењу.
Активности у образовању одраслих
Члан 7.
Активности у образовању одраслих у смислу овог закона, јесу:
1) образовање одраслих које омогућава стицање основног и средњег образовања (формално образовање);
2) стицање компетенција и квалификација за обављање, усавршавање
или промјену занимања, посла, радне функције или радне операције
(формалним или неформалним
образовањем);
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3) образовање одраслих којим се унапређују знања, вјештине и способности, ради личног и професионалног развоја и друштвено одговорног понашања, унапређивања квалитета живота, општег образовања
и културе (неформалним образовањем и информалним учењем);
4) признавање претходног учења које
се остварује процjеном знања, вјештина и способности стечених образовањем, животним или радним
искуством и које омогућава даље
учење и повећање конкурентности
на тржишту рада;
5) каријерно вођење и савјетовање пружањем стручне подршке одраслима за лични и професионални развој и запошљавање.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И
ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Организатор активности
образовања одраслих
Члан 16.
Организатор активности образовања одраслих (у даљем тексту: организатор активности) у смислу овог Закона је:
1) основна и средња школа;
2) друга установа, јавна агенција, јавно предузеће, организација надлежна за послове запошљавања, агенција за запошљавање, привредно
друштво, носиоци послова професионалне рехабилитације, предузетник, синдикална организација, удружење, стручно друштво, организације за образовање одраслих (народни, раднички, отворени униве-
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рзитет, универзитет за треће доба и
др.), центри и организације за стручно усавршавање, за учење страних језика, информационо-комуникационе технологије, за обуку и
развој људских ресурса, за обуку
возача, привредна комора, центар
за каријерно вођење и савјетовање,
удружење послодаваца, културнообразовни центар, дом културе,
као и други субјекти регистровани
за образовну дјелатност у складу са
прописима којима се уређује класификација дјелатности (у даљем
тексту: друга организација).
Јавно признати организатор
активности
Члан 17.
Основна и средња школа јесте
јавно признати организатор активности, ако испуњава прописане услове за
ту активност и има рjешење о верификацији које издаје Министарство, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања (у
даљем тексту: Закон) и овим законом.
Друга организација може стећи
статус јавно признатог организатора
активности, за активности неформалног образовања одраслих из члана 7.
тачка 2) овог закона и активности из
тач. 3) и 5) истог члана, ако је регистрована за образовне дјелатности, задовољава утврђене стандарде и на основу одобрења Министарства у складу са
овим законом.
Изузетно од става 2. овог члана,
статус јавно признатог организатора
активности имају државни органи и
установе које у складу са посебним за-
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коном обављају стручно усавршавање
и друге активности образовања одраслих.
Одобрење из става 2. овог члана
издаје се другој организацији која испуњава прописане услове за организовање активности образовања одраслих
у погледу програма, кадра, простора,
опреме и наставних средстава.
Ближе услове у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава укључујући и услове за
обезбјеђивање приступачности наставе и програма за лица са инвалидитетом прописује министар.
5. Чињенично стање и став Уставног
суда Федерације
Након анализе захтјева и документације у спису предмета, анализе
оспорених одредби и њихове успоредбе са неким упоредним законским рјешењима из ближег окружења, а у свјетлу релевантног права, Уставни суд
Федерације је утврдио као што слиједи.
Закон о образовању одраслих
лица, донијела је Скупштина СБК/КСБ
на XXI. сједници одржаној 20.03.2017.
године. Поменутим Законом се уређује „обављање дјелатности образовања
одраслих лица; општа питања у вези
са оснивањем, организовањем, финансирањем, управљањем и руковођењем
процесом образовања одраслих лица;
дјелатност и услови за обављање образовања, усавршавања и оспособљавања одраслих лица; права и обавезе мјеродавних тијела у области образовања
одраслих лица; услови за стицање јав-
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них исправа; статусна питања кандидата који су завршили институционално образовање одраслих лица, те остала питања важна за обављање дјелатности образовања одраслих лица на
подручју Средњобосанског кантона/
Кантона Средишња Босна“. На основу
става (3) члана 8. и тачке а) става (1) члана 46. истог Закона, уз сагласност Владе СБК/КСБ, Министарство образовања, науке, културе и спорта донијело
је Стандарде и нормативе за образовање одраслих лица гдје је прописан начин и поступак утврђивања услова које мора испуњавати организатор образовања одраслих лица, за провођење
програма формалног образовања. Стандарди нормативи су ступили на снагу даном доношења а објављени су у
“Службеним новинама Средњобосанског кантона/Кантона Средишња Босна“ од 28.02.2019. године. Ријеч је о
документу који је ослоњен на Одлуку
о усвајању принципа и стандарда у
области образовања одраслих у Босни
и Херцеговини коју је дониo je Савјет
министара Босне и Херцеговине на 89.
сједници, одржаној 04.04.2014. године.
Наведеном Одлуком су усвојени Принципи и стандарди у области
образовања одраслих у Босни и Херцеговини, који су саставни дио наведене
Одлуке. У принципима и стандардима
је између осталог наведено: „У условима експанзије нових технологија постојећа знања брзо застарјевају те је потребно њихово стално унапређење како
би се и појединци и друштво лакше и
брже прилагодили захтјевима које технолошки напредак носи. Такође, развој демократије и друштава заснованих
на поштивању људских права, једнакости и правди подразумијевају одго-
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ворно грађанство - појединце оспособљене за успјешно вршење њихових основних животних улога (радних, грађанских, породичних, рекреативних...).
Многе земље су одговор на све ове изазове препознале у улагању у људске
ресурсе, а кључно средство у концепту
цјеложивотног образовања и учења, у
коме је образовање одраслих препознато као битна компонента образовног
система и једнако важно колико и образовање дјеце и младих. Широко разумијевање значаја и потребе квалитетног образовања за све грађане учинило је да образовање постане једно од
приоритетних питања сваке државе и
друштва, које треба да допринесе привредном, социјалном и културном развоју, као и личном развоју појединца.
Савремене стратегије развоја образовања се данас не оријентишу само
на образовање дјеце и младих. Напротив, нарочито у посљедње двије деценије у фокус образовних политика европских земаља све више улази образовање и учење одраслих. Посматрано
у свјетлу брзих промјена које се догађају у свим аспектима друштва и у којима се преплићу различити интереси
и захтјеви јавног и приватног сектора,
тржишта рада, цивилног друштва и
појединца, све су већа и извјеснија очекивања да ће сваки појединац хтјети и
морати стицати и обнављати своја знања током цијелог живота. Зато образовање одраслих постаје најдинамичнији
сегмент образовних система у Европи
и свијету. Како би било у функцији
подизања конкурентности привреде,
јачања социјалне кохезије и подршке
личном развоју појединца, образовање
одраслих треба развијати као специфичну, флексибилну и врло важну компоненту свеукупног образовног сист-
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ема и учинити га доступним свима,
кроз различите видове образовања и
учења (формалне, неформалне, информалне).
Сходно томе, правци развоја образовања одраслих се данас пројицирају и базирају на концепцији цјеложивотног образовања и учења као средству за напредовање ка концепту 'друштва које учи'. Циљ је стварање флексибилног и демократског система образовања који ће бити отворен и проходан за све, без обзира на животну доб
и кроз који ће се и одраслим лицима
осигурати веће и различите могућности за учење и стицање знања за сва
подручја живота и рада“.
Организатори образовања одраслих могу бити установе, организације и други правни субјекти, који испуњавају
услове за обављање ове дјелатности
прописане од стране надлежних органа. Образовање одраслих, као своју редовну дјелатност или као дјелатност
која прати редовну могу проводити:
образовне установе у систему редовног - формалног образовања, специјализиране установе за образовање одраслих - установе и центри за образовање одраслих, народни, раднички и отворени универзитети, универзитети за
трећу животну доб итд.
Јасно је да принципи и стандарди утврђени предметном Одлуком
треба да „представљају правни основ
за дјеловање образовних и других власти, одговорних тијела, институција,
организација и појединаца на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини“,
али је јасно и то да она нема правну
снагу закона. Ипак, треба имати на
уму да су на листи „кључних међународних и докумената Европске уније о
политикама образовања одраслих ли-
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ца у контексту цјеложивотног учења“
и три документа која су саставни дио
Устава Федерације Босне и Херцеговине и имају снагу уставне норме: Општа декларација о људским правима УН
(1948), Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима
(1966) и Европска социјална повеља
(1961).
Изнесено представља контекст
у којем је захтјев размотрен, након чега
је Уставни суд Федерације могао утврдити мишљење које подносилац захтјева тражи.
Упркос непрецизности и недорађености захтјева, са сигурношћу се
може закључити да подносилац, иако
најчешће користи израз „оспорене одредбе члана 8. Закона о образовању
одраслих СБК/КСБ“, своју аргументацију превасходно усмјерава на одредбу члана 8. став (1). О томе непосредно
свједоче наводи у дијелу захтјева насловљеном са „образложење“, на трећој
страници, гдје се expressis verbis говори
о „оспореном члану 8. точка 1.“
То је наиме потпуно јасно, јер је
акценат захтјева на „формалном образовању“ и наводној немогућности да у
њему партиципирају центри за образовање одраслих изван редовног школства, а што наводно онемогућује управо одредба става (1) члана 8. Закона о
образовању одраслих. Да је доиста тако, непобитно свједочи то што се у закључку захтјева, од Уставног суда Федерације тражи „мишљење о уставности одредбе члана 8. Тачка 1. Закона о
образовању одраслих СБК/КСБ“.
Наиме, као што из аргументације подносиоца захтјева неспорно проистиче, одредба члана 8. став (1) доводи се у питање зато што у органи-
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заторе формалног образовања одраслих не укључује центре за образовање
одраслих, као специјализоване институције, па се од Уставног суда Федерације тражи мишљење о томе да ли је
одредба члана 8. став (1) Закона о образовању одраслих због тога у супротности са првим Протоколом Европске
конвенције о заштити људских права
и основних слобода, Уставом Федерације Босне и Херцеговине, те супсидијарно са Принципима и стандардима у
подручју образовања одраслих у Босни и Херцеговини.
Члан 2. првог Протокола уз Европску конвенцију о заштити људских
права и основних слобода, говори о
праву на образовање и гарантује да то
право никоме не може бити одузето,
те да државе треба да поштују право
родитеља да осигурају васпитање и образовање (дјеце) у складу са властитим
вјерским и филозофским увјерењима.
Међутим ни одредба става (1) члана 8.
Закона о образовању одраслих на коју
се директно указује, а нити остале одредбе тог члана никоме не одузимају
право на образовање. Напротив, њима
се правно уређује амбијент и начин
остваривања тог права као и његова
несумњива доступност и одраслим лицима. О повреди права родитеља да
им се дјеца образују у складу са њиховим вјерским увјерењима и њиховим
свјетоназором овдје, дакако, не може
бити говора, те је јасно да су одредбе
члана 8. Закона о образовању одраслих кореспондентне са споменутом одредбом првог Протокола уз Европску
конвенцију о заштити људских права
и основних слобода, као и са уставном
гаранцијом права на образовање из
члана II.А.2.(1) м) Устава Федерације
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Босне и Херцеговине.
Када је ријеч о уставној гаранцији из члана II.А.2(1) ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине, дакле гаранцији права на једнакост пред законом, Уставни суд Федерације констатује да ни оспорена одредба члана 8.
став (1) нити остале одредбе тог члана
не угрожавају право на једнакост пред
законом одраслих лица као конзумената образовања. Оно је сваком одраслом лицу доступно на исти начин и
под истим условима. То што центри за
образовање одраслих нису у потпуно
истом правном положају са основним
и средњим школама, високошколским
установама (притом у свим облицима
власништва), установама за смјештај и
бригу о лицима с посебним потребама
и пенолошким установама не може
бити схваћено као дискриминација,
већ као промишљена образовна политика, гдје се свјесно прави разлика између формалног и неформалног образовања. Она је и настала откако је у посљедње двије деценије образовање и
учење одраслих ушло у фокус образовних политика европских земаља и присутна је и у упоредном праву и у документу „Принципи и стандарди образовања одраслих у Босни и Херцеговини“ усвојеном на државном нивоу
2014. године, па тако и у Закону о образовању одраслих СБК/КСБ.
Тако се у поменутом документу
формално образовање одраслих дефинише као „учење усмјерено од стране
наставника или инструктора које се
стиче у образовним установама, а према наставним плановима и програмима одобреним од надлежних образовних власти“, док је неформално образовање одраслих „организиран процес
учења и образовања усмјерен ка усав-
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ршавању, специјализацији и допуњавању знања, вјештина и способности
према посебним програмима које изводе организатори образовања (редовне школе, центри за обуку, компаније,
агенције и слично“. Закон о образовању одраслих СБК/КСБ садржи идентичне дефиниције, из чега је видљиво
да је он ослоњен на Принципе и стандарде на нивоу Босне и Херцеговине,
што је уосталом видљиво и из цјелокупне концепције тог Закона.
С обзиром на значај ове дистинкције, логично је да она може имати
свој одраз и у програмском и у организационом смислу, па то што центри
за образовање одраслих у оспореној
одредби нису поменути може као законско рјешење бити предметом критике, али не и разлогом њене неуставности. Она, напросто, не говори о центрима за образовање одраслих, а неуставном је се не може прогласити зато
што за образовање одраслих овлашћује школе, факултете, установе за смјештај и бригу о лицима с посебним потребама и пенолошке установе.
Када је у питању наводна повреда уставне гаранције права на имовину из члана II.А.2.к) Устава Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд
Федерације сматра да су ти наводи неосновани и да у њихову потврду нису
изнесени никакви аргументи.
Када је ријеч о праву на рад
„организатора образовања одраслих
лица“, под којим појмом се, дакако, подразумијевају и центри за образовање
осталих, то право ни једном одредбом
члана 8. оспореног Закона није ускраћено. Уставни суд Федерације сматра
да је ријеч о погрешном тумачењу тих
одредаба. Тачно је да су редовне школе и високошколске установе, установе
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за смјештај и бригу о лицима с посебним потребама, те пенолошке установе у одредби члана 8. став (1) препознате као носиоци формалног образовања одраслих и та је одредба само на
њих усмјерена. Потом су у ставу (2) истог члана, који говори о неформалном
образовању одраслих побројане све
институције и организације које се по
Закону сматрају „организаторима образовања одраслих лица“, дакле и субјекти из става (1) и сви други субјекти,
односно институције и организације
које се баве образовањем одраслих. Дакле појам „организатори образовања
одраслих лица“ интегрише у себи све
те субјекте.
У прилог томе најбоље говори
одредба члана 3. тачка 17. Закона о образовању одраслих лица којом се за
примјену тог Закона утврђује аутономни интегрални појам „Организатори
образовања одраслих лица“ а који укључује „установе, организације и друге правне субјекте који задовољавају
услове за обављање дјелатности образовања одраслих лица, које су прописала мјеродавна тијела“. Ријеч је о техничким и хигијенским условима, просторним и материјалним стандардима, те другим условима који су, како је
раније наведено, прописани Стандардима и нормативима за образовање
одраслих лица које је, по овлашћењу
из члана 46. став 1. тачка а) Закона о
образовању одраслих лица донијело
кантонално Министарство образовања, науке, културе и спорта.
Према томе, када одредба члана 8. став (3) Закона о образовању одраслих говори о стандардима и нормативима за образовање одраслих лица и „начину и поступку утврђивања
услова које мора задовољавати органи-
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затор образовања одраслих лица за извођење формалних програма образовања одраслих“ које ће донијети (и које је донијело) Министарство образовања, науке културе и спорта, онда се ти
стандарди и нормативи односе на „све
организаторе образовања одраслих лица“, па тако и на центре за образовање
одраслих, а то значи да и они имају
равноправан приступ формалном образовању одраслих, уколико задовољавају прописане стандарде и нормативе.
Дакле, систематско тумачење одредаба члана 3. тачка 17. и члана 8. ст.
(1), (2) и (3) Закона о образовању одраслих лица доводи до закључка да и центри имају приступ формалном образовању одраслих, те не може бити говора ни о ускраћивању права на рад,
које свакоме гарантује одредба члана
II.А.2.(1) л) Устава Федерације Босне и
Херцеговине. О томе зашто не стоје наводи о ускраћивању права на образовање, већ је било ријечи.
Чињеница је дакле, да Закон о
образовању одраслих СБК/КСБ у погледу учешћа центара за образовање
одраслих само наизглед има рестриктивнији став у односу на законе из окружења и у односу на принципе и стандарде из Одлуке вијећа министара
Босне и Херцеговине.
На крају, Уставни суд Федерације сматра да oспорена одредба члана 8. став (1) може бити предметом критике и да рјешење које она садржи,
па можда и редакција цијелог члана 8.
нису оптимални, те да их у одговарајућој процедури треба измијенити набоље, али њихова уставност није упитна.
У провјеру тачности навода по-

дносиоца о томе да се текст одредбе
члана 8. став (2), која се односи на центре за образовање разликује од текста
из Нацрта који је прошао јавну расправу и утврђивање да ли је и на који
начин дошло до те измјене, Уставни
суд Федерације не може се упуштати.
Мишљење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним гласилима кантона у Федерацији Босне и Херцеговине“.
Ово мишљење Уставни суд Федерације је утврдио једногласно, у саставу: др сц. Ката Сењак, предсједница
Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, Александра Мартиновић и проф.
др Един Муминовић, судије Суда.
Број: У-41/19
Предсједница
19.01.2021.године Уставног суда Федерације
Сарајево
Босне и Херцеговине
др.сц.Ката Сењак,с.р.
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Нa oснoву члaнa 33.a Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињск-oг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98,
10/00 и 5/03), д o н o с и м:
УКAЗ
O ПРOГЛAШEЊУ БУЏETA
БOСAНСКO-ПOДРИЊСКOГ
КAНTOНA ГOРAЖДE
ЗA 2021. ГOДИНУ

Прoглaшaвa сe Буџeт Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.
гoдину, кojи je дoниjeлa Скупштинa
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Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa Гoдишњoj сjeдници, oдржaнoj
23. фeбруaрa 2021. гoдинe.
Брoj: 02-11-38/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

156
Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde (,,Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:
8/98, 10/00, 5/03 i 8/04), te na osnovu člana 25. Zakona o budžetima u Federaciji BiH
(“Službene novine FBiH” broj: 102/13,9/14,13/14,8/15,91/15, 102/15, 104/16 5/18,
11/19 i 99/19) i člana 109. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
(“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na Godišnjoj sjednici, održanoj 23. februara 2021. godine, d o n o s i:
BUDŽET BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2021. GODINU
Član 1.
Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu sastoji se od:
OPIS
1.

2.

3.
4.
5.

PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. + . . . + 1.1.5)
1.1.1. Porez na dobit pojedinca i preduzeća
1.1.2. Domaći porezi na dobra i usluge
1.1.3. Porez nadohodak
1.1.4. Prihodi od indirektnih poreza
1.1.5. Ostali porezi i porez na imovinu
1.2. NEPOREZNI PRIHODI
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
1.4. KAPITALNI TRANSFERI
1.5. POREZ PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA

REBALANS
ZA 2020.G.

42.206.066
28.067.681
1.164.596
0
2.493.268
24.003.280
406.537
4.371.047
9.594.154
173.000
184

BUDŽET
ZA 2021.G.

INDEX

39.919.000
28.460.927
1.399.374
34
3.291.422
23.270.739
499.358
2.821.721
8.586.234
50.000
118

95%
101%
120%

97%

132%
97%
123%
65%
89%
29%
64%

RASHODI (2.1. +2.2.)

39.024.024

37.940.300

2.1. RASHODI
2.2. TEKUĆA REZERVA
TEKUĆI BILANS (1.-2.)
KAPITALNI PRIMICI
KAPITALNI IZDACI

38.995.024
29.000
3.182.042
0
3.039.942

37.910.300 97%
30.000 103%
1.978.700 62%
0
1.313.700 43%
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
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NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.5.)
UKUPAN SUFICIT (3.+6.)
PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA (8.1)
8.1. Primici od finansijske imovine
IZDACI
ZA
FINANSIJSKU
IMOVINU I
OTPLATU DUGOVA
(9.1.+9.2.)
9.1. Izdaci za finansijsku imovinu
9.2. Izdaci za otplatu dugova
NETO FINANSIRANJE (8.-9.)
POKRIĆE AKUMULIRANOG DEFICITA
UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7.+10.-11.)

-3.039.942
142.100

-1.313.700

665.000 468%

222.900

0

0%

222.900

0

0%
100%

365.000
0
365.000
-142.100
0

365.000
0
365.000 100%
-365.000 257%
300.000
0

Član 2.
Prihodi i primici za 2021. godinu po grupama utvrđuju se kako slijedi:
Ukupniprihodi (I+II+III+IV+V)
I
II
III
IV
V

39.919.000

Porezni prihodi
Neporezni prihodi
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
Tekući transferi (transferi i donacije)
Kapitalni transfer

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

43%

28.460.927
2.821.721
118
8.586.234
50.000

Glavna
kateg.

Pod
kateg.

Glavna
grupa

Pod
grupa

Analit.
Konto

1

2

3

4

5

710000

711000
711100
711110
711111
711112
711113
711114
711115
711200

711210

713100
713110
713111

Rebalans
Budžeta za
2020.god.

Ostvarenje
prihoda za I
polugodište
2020.god.

Sredstva
Budžeta

Vlastiti
prihodi

Namjenski
prihodi

Donacije

Budžet za
2021.godinu

INDEKS

6

7

8

9

10

11

12

13

PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
Porezi na dobit pojedinaca
i preduzeća
Porezi na dobit pojedinaca
(zaostale uplate poreza)
Porezi na dobit građana
(zaostale uplate poreza)
Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih
djelatnosti (zaostale uplate)
Porezi na dobit od
poljoprivrednih djelatnosti
(zaostale uplate)
Porez na osnovu autorskih
prava, patenata i tehničkih
unapr.(zaostale uplate)
Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate)
Porez na prihod od imovine
i imovinskih prava
(zaostale uplate)
Porez na dobit preduzeća
Porez na dobit
Porez na dobit
Porez po odbitku
Porezi na platu i radnu
snagu (zaostale uplate)
Porezi na plate
(zaostale uplate poreza)
Porezi na plate
(zaostale uplate poreza)
Porezi na platu dr. lična
primanja (zaostale uplate)

42.206.066
28.067.681

19.370.471
15.248.125

36.797.939
27.860.871

355.550
0

2.535.511
600.056

230.000
0

39.919.000
28.460.927

95
101

1.164.596

913.106

1.399.374

0

0

0

1.399.374

120

439

839

1.678

0

0

0

1.678

382

439

839

1.678

0

0

0

1.678

382

0

65

130

130

0!

439

522

1.044

1.044

238

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.164.157
1.164.157
1.163.748
409

252
912.267
912.267
881.727
30.540

504
1.397.696
1.397.696
1.336.616
61.080

1.700

735

1.700

14=13/7

504
1.397.696
1.397.696
1.336.616
61.080

120
120
115
14.934

0

1.470

86

0

0

1.470

86

0

0

1.470

86

1.470

86

0
0

0
0

0
0

1.470

0

0

735

1.470

0

1.700

735

1.470

0

1.700

735

1.470
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713000

711211
711212

OPIS
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ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA

713113
714000

714100

714110

714111
714112
714113

714120
714130

714121
714131
714132

715000
715100
715140

715143
715200
715210
715211

715900
715910

Porez na imovinu od fizičkih lica

Porez na imovinu od pravnih
lica
Porez na imovinu za motorna
vozila
Porez na nasljeđe i darove
Porez na nasljeđe i darove
Porez na finansijske i kapitalne
transakcije
Porez na promet nepokretnosti
od fizičkih lica
Porez na promet nepokretnosti
od pravnih lica
Domaći porezi na dobra i
usluge (zaostale obaveze)
Porezi na prodaju dobara i
usluga, ukupan promet ili d.v.
Porezi na promet domaćih
proizvoda (zaostale obaveze)
Porez na promet usluga, osim
usluga u građevinarstvu
Porez na potrošnju u
ugostiteljstvu od pravnih lica
Porez na promet posebnih
usluga
Porez na promet posebnih
usluga
Porez na dobit od igara na sreću

Ostali porezi na promet
proizvoda i usluga (zaostale
obaveze)

Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)

0
404.663
404.663
250.647
60.691

0
238.935
238.935
169.606
39.823

0
497.872
497.872
339.212
79.646

0
497.872
497.872
339.212
79.646

0!
123
123
135
131

182.549

121.936

243.872

243.872

134

7.407
792
792

7.847
1.044
1.044

15.694
2.090
2.090

0

0

0

15.694
2.090
2.090

212
264
264

153.224

68.285

156.570

0

0

0

156.570

102

121.116

60.216

120.432

120.432

99

32.108

8.069

36.138

36.138

113

40

17

34

0

0

0

34

40

17

34

0

0

0

34

40

17

34

0

0

0

34

40

10

20

20

28

7

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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715141

Porezi na dodatna primanja
(zaostale uplate)
Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porezi na imovinu
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715914
716000
716100

716110
716111
716112
716113
716114
716115
716116
716117
717000
717100

717110

717120
717121
717130

Prihodi od poreza na dohodak
fizičkih lica od ulaganja kapitala

Prihodi od poreza na dohodak
fizičkih lica na dobitke od nagr.
igara
Prihodi od poreza na dohodak
od drugih samostalnih
djelatnosti iz člana 12. stav 4.
Prihod od poreza na dohodak
po konačnom obračunu
PRIHODI OD INDIREKTNIH
POREZA
Prihodi od indirektnih poreza
Prihodi od indirektnih poreza
koji pripadaju Federaciji
Prihodi od indirektnih poreza
na ime finansiranja auto cesta u
Federaciji
Prihod od indirektnih poreza
koji pripadaju Kantonu
Prihod od indirektnih poreza
koji pripadaju Kantonu
Prihod od indirektnih poreza
koji pripadaju Direkciji za ceste

0
2.493.268
2.493.268
2.493.268

1.607.646
1.607.646
1.607.646

0
3.291.422
3.291.422
3.291.422

0
3.291.422
3.291.422
3.291.422

132
132
132

1.941.630

1.341.834

2.759.798

2.759.798

142

36.921

16.498

32.996

32.996

89

6.601

1.821

3.642

3.642

55

0

270

540

540

0!

165.908

59.017

118.034

118.034

71

198.957

120.887

241.774

241.774

122

143.252

67.319

134.638

134.638

94

24.003.280
24.003.280

12.487.678
12.487.678

22.670.699
22.670.699

0
0

600.040
600.040

0
0

23.270.739
23.270.739

97
97

320.900

242.716

0

0

164.668

0

164.668

51

320.900

242.716

164.668

51

21.715.391

10.511.223

22.670.699

22.670.699

104

21.715.391

10.511.223

22.670.699

22.670.699

104

1.966.989

1.733.739

0

435.372

22

0
0
0

0
0
0

0
0
0

164.668
0

0

0

435.372

0

0
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717114

Porez na promet proizvoda
poljopr. ribarst. i poiz.
Porez na dohodak
Porez na dohodak
Porez na dohodak
Prihodi od poreza na dohodak
fizičkih lica od nesamostalnih
djelatn.
Prihodi od poreza na dohodak
fizičkih lica od samostalnih
djelatnosti
Prihodi od poreza na dohodak
fizičkih lica od imov. i imov.
prava
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717131
719000

719100

719110

719111
719114
719115
719117

720000

721000
721100
721110
721111
721112

721120

721121
721122
721123
721129

721190

Poseban porez na platu za zaštitu
od prir.i.dr.nesr.(zaostale obaveze)

Poseban porez za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po ugovoru
o djelu (zaostale obaveze)
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica (novi prihod)
NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od preduzet.aktiv.i
imov.i prih.od poz.k.r
Prihodi od nefinansijskih javnih
preduzeća i fin. javnih institucija
Prihodi od finansijske i
nematerijalne imovine
Prihodi od dividendi i udjela
u profitu u državnim
preduzećima i fina.
Prihodi od davanja prava na
eksploataciju prirodnih resursa
Ostali prihodi od finansijske i
nematerijalne imovine
Prihodi od iznajmljivanja

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

Prihodi od iznajmljivanja
poslovnih prostora i ostale
materijalne imovine
Prihod od iznajmljivanja vozila
Prihod od iznajmljivanja ostale
materijalne imovine
Ostali prihodi od nefinansijskih
javnih preduzeća i finansijskih
javnih

1.966.989
134
134
134
20

1.733.739
8
8
8
0

0
0
0
0

435.372
16
16
16
0

22
12
12
12

112

7

0

14

14

13

2

1

0

2

2

100

0
4.371.047

3.406.505

0
1.316.950

355.550

1.149.221

0

0
2.821.721

65

284.379

226.808

224.782

0

200.456

0

425.238

150

49.521

42.711

41.262

0

22.790

0

64.052

129

13.232

12.805

25.610

0

0

0

25.610

194

0

1.747

3.494

3.494

12.284

10.582

21.164

21.164

172

948
36.289
10.685

476
29.906
13.112

952
15.652
0

952
38.442
4.854

100
106
45

19.156
448

7.714
112

15.428
224

15.428
224

81

6.000

8.968

0

17.936

299

0

0

0

0
0
0

0

435.372
16
16
16

22.790
4.854

0
0
0

0

17.936
0

0

0

0

26. фебруар/вељача 2021.

721119

Prihod od indirektnih poreza
koji pripadaju Direkciji za ceste
Ostali porezi
Ostali porezi
Ostali porezi
Ostali porezi
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721191
721192
721200

721210
721211
721214
721227
721230

721232
721233
721239

721300
721310

721312
721500
721510

721600

721610

721611
721612
721614

0

0

0

0

0
192.214

0
162.989

0
183.490

0

135.480

0

0
318.970

5.000

3.434

6.868

0

0

0

6.868

0
0

0
0

0
0

5.000
187.214

3.434
159.555

6.868
176.622

163.438

147.262

166.338

22.760
1.016

11.784
509

0
10.284

0

15

30

0

0

0

30

0

15

30

0

0

0

30

0

15

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
42.644
42.644
34.004
0

0
21.093
21.093
16.773
0

0
0
0
0
0

0
0

42.186
42.186
33.546

0
0

8.640

4.320

0

166

0
0
0

6.868
312.102

167

1.412

167.750

103

134.068

134.068
10.284

589
1.012

135.480

0

30

8.640

0
42.186
42.186
33.546
0

99
99
99
0!

8.640

100

Број 2 – страна 271

721511

Ostali prihodi od nefinansijskih
javnih preduzeća i finansijskih
javnih
Povrat anuiteta od krajnjih
korisnika za otplatu kredita
Ostali prihodi od imovine
Ostali prihodi od finansijske i
nematerijalne imovine
Prihodi od kamate za depozite u
banci
Prihodi od GSM licence
Prihodi od zakupa korištenja
sportsko-privrednog lovišta
Ostali prihodi od imovine
Prihodi ostvareni prodajom
stanova
Prihodi od prodaje stanova koji su
u vlasništvu nadležnog nivoavlas
Ostali prihodi od imovine
Kamate i dividende primljene od
pozajmica i učešća u kapitalu
Kamate primljene od pozajmica od
drugih nivoa vlasti
Kamate primljene od pozajmica
Federaciji
Prihodi od pozitivnih kursnih
razlika
Prihodi od pozitivnih kursnih
razlika
Prihodi od pozitivnih kursnih
razlika
Prihodi od privatizacije
Prihodi od privatizacije
Prihodi od privatizacije stanova
Prihodi od privatizacije banaka
Prihodi od privatizacije poslovnih
prostora
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722000
722100

722200

722300

722120

722220

722121

722221

722310
722311

722400

722420

722421
722422
722424
722425

722451
722452
722454
722455
722459

3.841.140
128.536
128.536

3.041.821
67.087
67.087

701.316
134.176
134.176

355.550
0
0

948.765
0
0

0
0
0

128.536
142.188
142.188
142.188
0

67.087
65.306
65.306
65.306
0

134.176
150.614
150.614
150.614
0

0

0

0
1.576.083
279.884
61.192

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
1.456.363
248.299
36.137

0
98.792
98.792
82.274

0
0

197.972

200.944

0

5.516

2.959

0

0
15.204
5.359

0
8.259
2.105

0
16.518
0

5.359

2.105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.005.631
134.176
134.176

52
104
104

0

134.176
150.614
150.614
150.614
0

104
106
106
106

0

0

0

228.223
11.862

0
0

0
327.015
110.654
82.274

21
40
134

5.944

5.944

3

5.918

5.918

107

5.359

0
16.518
5.359

0!
109
100

5.359

100

5.359

0
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722450

722429

Naknade i takse i prihodi
od pružanja javnih usluga
Administrativne takse
Kantonalne takse
Kantonalne administrativne
takse
Sudske takse
Kantonalne sudske takse
Kantonalne sudske takse
Komunalne naknade i takse
Kantonalne komunalne naknade
i takse
Kantonalne komunalne naknade
i takse
Ostale budžetske naknade
Kantonalne naknade
Kantonalne naknade
Naknade za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u
nepoljoprivredne svrhe
Naknade za obavljeni tehnički
pregled vozila koje pripadaju
kantonima
Prihodi po osnovu "Dječije
nedjelje"
Ostale kantonalne naknade
Naknade za korištenje šuma
Naknade za opštekorisne
funkcije šuma
Naknade za obavljanje stručnih
poslova u privatnim šumama
Naknade za korištenje državnih
šuma
Naknade u postupku promjene
namjene šumskog zemljišta
Ostali prihod od korištenja,
zaštitu i unapređenje šuma
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722470
722471
722472
722474
722475
722476
722477
722479
722500

Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta u t
Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđene
Ostali prihodi za korištenje, zaštitu
i unapređenje šuma utvrđene ka

Naknade i takse po federalnim
zakonima i drugim propisima

722510
722511
722514
722515

722521
722522
722523

Naknade i takse za veterinarske i
sanitarne preged životinja i biljaka

Federalne nakande za uvjerenja o
zdravstvenom stanju životinja
Federalne nakande za izvršene
veterinasko-zdravstvene preglede

Naknade za korištenje podataka
premjera i katastra
Naknade za vršenje usluga iz
oblasti premjera i katas.
Vodne naknade

Posebne vodna naknada za zaštitu
voda za trans. sred. koja za pog. k

Posebna vodna naknada za zaš.
voda (ispuš.otp.voda, uzgoj ribe,
Posebna vodna naknada za
korištenje površin. i podzem.
voda za ja

1.290.840

1.205.959

0

575.125

548.909

0

32.018

28.733

37.190

0

211.002

16

154.510

154.510

27

0

2.190

2.190

7

34.793

0

5.304

5.304

14

476.626

468.835

0

15.504

15.504

3

261

90

0

114

114

44

14.256

6.804

0

4.968

4.968

35

155.364

117.795

0

28.412

28.412

18

1.438.665

1.100.612

11.722

0

720.542

0

732.264

51

9.040

5.056

11.148

0

0

0

11.148

123

0

0

0

0

0

0

0

0

8.872

4.694

10.388

10.388

117

168
450.000

362
286.766

760
0

760
303.840

68

75.097

34.747

0

69.494

69.494

93

47.549

59.342

0

118.684

118.684

250

2.084

2.356

0

4.712

4.712

226

0

211.002

303.840

0

0
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722516
722520

Naknade za korištenje šuma
utvrđene kantonalnim propisima
Naknade za opštekorisne funkcije
šuma utvrđene kantonalnim
propisima
Naknade za obavljanje stručnih
poslova u privatnim šumama
utvrđene kan.
Naknada za korištenje, zaštitu i
unapređenje šuma
Naknade u postupku promjene
namjene šumskog zemljišta
utvrđen.
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722524
722525
722526
722527
722528
722530

722529
722531
722532
722536
722538
722539

722541
722542
722550

722551
722552

1.604

696

0

1.392

1.392

87

2.440

1.026

0

2.052

2.052

84

2.052

1.558

0

3.116

3.116

152

0

0

0

0

0

936
318.238
184.788

550
186.491
107.789

0
0
0

1.100
103.290
215.542

1.100
103.290
215.542

118
32
117

40.348

22.733

0

45.466

45.466

113

144.368

85.038

0

170.040

170.040

118

0

0

0

72

18

0

0

0

0

2.526

1.251

0

2.526

1.251

0

0
197.814

0
150.973

0
0

30

178

0

0

0

0

0

0

0
36

36
0

0

1.200

0

1.200

48

1.200

48

0
126.098

64

356

356

1.187

0

0

1.200

0

126.098

0
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722540

Posebna vodna naknada za koriš.
pov. i podz. voda za flaš. vode i
Posebna vodna naknada za korišt.
površ. i podzem. voda za ind. pr
Posebna vodna naknada za
korištenje vode za proizvodnju el.
ener. uh
Posebna vodopr. Naknada za
vađenje mater. iz vodotoka
Posebna vodna naknada za
zaštitu od poplava
Opšta vodna naknada
Cestovne naknade
Naknade za upotrebu cesta za
vozila pravnih lica
Naknade za upotrebu cesta za
vozila građana
Naknada za vanrednu upotrebu
motornih i priključenih vozila u
zeml
Naknade za korištenje cestovnog
zemljišta
Naknada za postavljanje
reklamnih panoa
Zaostale obaveze po osnovu
naknada za korištenje šuma
Naknade za korištenje opštih
korisnih funkcija šuma (zaostale
obaveze)
Sredstva za proširenu biološku
reprodukciju šuma (zaostale
obaveze)
Naknade za zaštitu okoline
Naknada za zagađivanje okoliša
pravnih lica
Naknada zagađivača okoline
fizičkih lica
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722555
722556
722560
722564
722580
722581
722582
722583
722584
722585
722586
722600
722610
722611

722620

722613
722621

722630

722631

Prihodi od pružanja usluga drugima

Prihodi od pružanja usluga drugim
nivoima vlasti
Prihodi od pružanja usluga drugim
nivoima vlasti
Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi budžetskog
korisnika

31.160

17.254

0

34.508

34.508

111

166.624

133.541

0

91.234

91.234

55

0

0

0

0

0

0

594.497

548.777

574

579.849

546.969

0

13.596

1.521

0

928

252

116

0

0

0

0
0

0

73.862

0

74.436

13

70.820

70.820

12

3.042

3.042

22

504

504

54

33

66

66

57

8

2

4

4

50

0

0

0

0

0!

299.874

181.626

18.380

355.550

0

0

373.930

125

23.280

9.190

18.380

0

0

0

18.380

79

14.400

4.250

8.500

8.500

59

6.680
2.200

4.090
850

8.180
1.700

8.180
1.700

122
77

0

0

0

0

0

0

0

0
276.594

0
172.436

0
0

355.550

0

0

0
355.550

129

276.594

172.436

0

355.550

355.550

129
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722612

Posebne naknade za okolinu koje
plaćaju pravna lica pri svakoj regi
Posebne naknade za okolinu koje
plaćaju fizička lica pri svakoj regi
Naknada za privremenu obustavu
saobraćajne linije
Naknada za privremenu obustavu
saobraćajne linije
Posebna naknada za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća – zbirna o
Posebna naknada za zaštitu od
prirodnih i dr. nesreća (samost. dj.)
Naknada za vatrogasne jed. iz premije osiguranja imovine od požar
Naknada iz funkcionalne premije
osiguranja od autoodgovor. za vat
Naknada za zajednicke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije
Naknada za zajednicke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcio
Prihodi od pružanja javnih usluga
(prihodi od vlas. dj. korisnika i vla
Prihodi od pružanja usluga
građanima
Prihodi od pružanja usluga
građanima
Prihodi od pružanja usluga
pravnim licima

26. фебруар/вељача 2021.

ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA

722700

722710

722720

722632
722633

Prihodi od prodaje mjenica

722711
722712
722713
722714

Povrati invalidnina iz ranijih godina

722715
722719
722721

722730
722731
722732
722733
722740
722750

722741

722760
722790

723000

722761
722791
722792

Neplanirane uplate - prihodi
Povrati iz ranijih godina

Povrat pogrešno isplaćenih plata
Povrat duplo plaćenih obaveza
Povrat premija u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji

Povrati naknada troškova zaposlenih

Ostali povrati
Uplate za prekoračenje troškova
Uplate za prekoračenje troškova
PTT usluga

Uplate anuiteta za date kreditei uplata prihoda po osnovu prinudne

Uplata anuiteta za date kredite
pojedincima
Prihodi od troškova naplate
(prinudna naplata)
Prihodi od troškova zapljene
u postupku prinudne naplate
Naplata premije osiguranja
Naplata premije osiguranja
Primljene namjenske donacije
neplanirane u Budžetu
Primljene namjenske donacije
neplanirane u Budžetu
Uplaćene refundacije
Uplaćene refundacije
Ostale neplanirane uplate
Ostale neplanirane uplate
Prihodi od prekršenog garantnog
otpusta (Prihodi od garancije)

Novčane kazne (neporezne prirode)

723100

723120

Novčane kazne
Novčane kazne po kantonalnim
propisima

0
0
255.794
9.464
0
0
0

0
0
170.827
2.605
0
0
0

0
0
287.632
6.036
0
0
0

0
4.516
4.948
948

0
1.129
1.476
272

0
2.258
3.778
758

948

272

758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.132
1.132

0
283
283

0
566
566

0

0

0

0
566
566

50
50

207.840

113.782

200.000

0

0

0

200.000

96

207.840
14.860
14.860
21.550
21.550

113.782
7.636
7.636
46.249
46.249

200.000
15.272
15.272
65.000
65.000

0

0

0

0

0

0

200.000
15.272
15.272
65.000
65.000

96
103
103
302
302

0
245.528
245.528

0
137.876
137.876

0
390.852
390.852

0
0

0
0

0
0

0
390.852
390.852

159
159

245.528

137.876

390.852

0

0

0

390.852

159

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0
287.632
6.036
0
0
0

112
64

0!

0
2.258
3.778
758

76
80

758

80

0
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722751

Prihodi od prodatih taksenih maraka
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723121
723122
723123
723129

730000
731000
731100
731120

731121
732000
732100
732110
732111
732112

732128
732130
732131

Ostale kazne
Novčane kazne za prekršaje koji su
regis. u reg. novč. kaz. i tr.prek
Ostali prihodi
TEKUĆI TRANSFERI
(Transferi i donacije)
Primljeni tekući transferi od ino
vlada i međunarod. organizacija
Primljeni tekući transferi od ino
vlada i međunarodnih organizacija
Primljeni tekući transferi od
međunarodnih organizacija
Primljeni tekući transferi od
međunarod. organizacija
Primljeni tekući transferi od
ostalih nivoa vlasti
Primljeni tekući transferi od ostalih
nivoa vlasti
Primljeni tekući transferi od ostalih
nivoa vlasti
Primljeni tekući transferi od države

Primljeni tekući transferi od
Federacije - redovni transfer
Primljeni tekući transferi od
Federacije - namjenski CŽR
Primljeni tekući transferi od
Federacije - projekti

Primljeni tekući transferi od kantona
Primljeni tekući transferi od opština

Primljeni namjenski transfer iz
sredstava za zaštitu okoline
Primljeni namjenski transfer iz
sredstava za zaštitu okoline
Transfer od kantonalnih službi
za zapošljavanje
Transfer od Federalnog Zavoda za
zapošljavanje

9.916
200

15.508
50

46.116
100

46.116
100

465
50

235.412
0

122.318
0

344.636
0

0

344.636
0

146
0!

9.594.154

542.782

7.620.000

0

786.234

180.000

8.586.234

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.594.154

542.782

7.620.000

0

786.234

180.000

8.586.234

89

9.594.154

542.782

7.620.000

0

786.234

180.000

8.586.234

89

9.545.000
0

518.117
0

7.595.000
0

0

786.234

180.000

8.561.234
0

90

8.500.000

0

6.000.000

6.000.000

71

790.000

393.117

0

786.234

100

70.000
185.000
0

0
125.000
0

1.595.000
0
0

0

0

110.000
70.000

1.705.000
70.000
0

2.436
38
0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49.154

24.665

25.000

17.538

7.218

7.000

0

786.234

0
0

0

0

25.000

51

7.000

40
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732120

7321121
7321122
732114
732116

Novčane kazne po kantonal.propis.

26. фебруар/вељача 2021.

ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA

732133
733000

733100

733110
733120

740000

733112
733122

742000
742100
742110
742112
742114

770000
777000
777700

777778
777779

810000

811000
811100

811110

811114
811116

31.616
0
0
0
0
0
0
173.000

17.447
0
0
0
0
0
0
173.000

18.000
0
0
0
0
0
0
0

173.000

173.000

173.000

57
0!
0!
0!
0!

50.000

18.000
0
0
0
0
0
0
50.000

0

50.000

50.000

29

0

0

50.000

50.000

29

0

0

50.000

50.000

29

50.000

50.000

29

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

173.000

0

173.000

173.000

0

173.000

173.000

0

0

0

0

184

59

118

0

0

0

118

64

184
184
184

59
59
59

118
118
118

0
0
0

0
0
0

0
0
0

118
118
118

64
64
64

184

59

118

118

64

0
0

0
5.083

0
0

0
0
0
0

5.083
5.083
5.083
5.083

0
0
0
0

0

0

0

29

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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777770

Transfer od kantonalnih službi za
zapošljavanje
Donacije
Donacije
Domaće donacije
Donacije od pravnih lica
Donacije iz inostranstva
Donacije od pravnih lica
KAPITALNI TRANSFERI
Primljeni kapitalni transfer
od kantona
Kapitalni transferi od ostalih nivoa
vlasti i fondova
Kapitalni transferi od ostalih nivoa
vlasti
Primljeni kapitalni transferi od
Federacije
Primljeni kapitalni transfer od
kantona
PRIHODI PO OSNOVU
ZAOSTALIH OBAVEZA
Prihodi po osnovu zaostalih
obaveza
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
Uplate zaostalih obaveza od PP
visokotarifnih proizvoda
Uplate obaveza od naknate za puteve
iz cij. naft. deriva.
KAPITALNI PRIMICI
Kapitalni primici od prodaje stalnih
sredstava
Primici od prodaje stalnih sredstava
Primici od prodaje stalnih sredstava
Primici od prodaje prometnih vozila
Primici od prodaje osnovnih
sredstava
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ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA
813000

813600
813610
813612

SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE BUDŽETA BPK GORAŽDE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
222.900
222.900

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
222.900

42.428.966

0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
19.375.554

0
36.797.939

355.550

2.535.511

230.000

39.919.000

94
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Primici od finansijske imovine
Primljene otplate od ostalih
vidova domaćeg pozajmljivanja
Primljene otplate od ostalih
vidova domaćeg pozajmljivanja
Otplate od ostalih domaćih
pozajmljivanja
UKUPNO FINANSIRANJE
FINANSIRANJE
Podračun - Kantonalni
stambeni fond
Podračun - Sredstva
privatizacije (ESCROW račun)
Podračun - Sredstva za zaštitu i
spašavanje
Podračun – Ministarstvo za
obrazovanje
Podračun - Zaštita okolineša
Podračun - Direkcija za ceste
Podračun - Naknade od šuma
Podračun - Vodne naknade
Podračun - Naknade za
poljoprivredno zemljište

Opšte javne usluge
Odbrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Stambeni i zajednički poslovi
Obrazovanje
Socijalna zaštita
UKUPNO

111
112
131
133
150
220
310
330
360
411

Izvršni i zakonodavni organi
Finansijski i fiskalni poslovi
Opšte kadrovske usluge
Ostale opšte usluge
Opšte javne usluge
Civilna odbrana
Policijske usluge
Sudovi
Javni red i sigurnost n. k.
Opšti, ekonomski i komercijalni
poslovi
Poljoprivreda
Šumarstvo
Drumski transport
Distributivna trgovina, smještaj
i uskladištenje

421
422
451
471
660
912
922
980
1011
1070
1090

Stambeni i zajednički poslovi n. k.

Osnovno obrazovanje
Više srednje obrazovanje
Obrazovanje n. k.
Bolest
Socijalna zaštita
Socijalna zaštita n. k
UKUPNO

ZAHTJEVI
BK 2021.

Sredstva
Budžeta

Vlastiti
prihodi

Namjenski
prihod

Donacije

BUDŽET
ZA 2021.
GODINU

INDEKS

7.085.640
763.809
8.910.056
5.674.033
773.326
11.400.402
7.821.700
42.428.966

2.224.076
139.310
4.022.649
994.880
112.277
5.178.554
3.188.871
15.860.617

7.179.700
442.600
9.420.319
6.221.830
939.940
12.722.980
9.385.900
46.313.269

6.150.230
224.200
8.775.892
2.184.331
424.020
11.623.866
7.115.400
36.497.939

0
0
47.000
157.500
0
151.050
0
355.550

0
73.878
0
1.353.699
321.700
0
786.234
2.535.511

140.000
10.000
0
0
0
30.000
50.000
230.000

6.290.230
308.078
8.822.892
3.695.530
745.720
11.804.916
7.951.634
39.619.000

89
40
99
65
96
104
102
93

3.169.000
2.213.750
265.000
791.890
646.000
763.809
5.491.150
2.016.856
1.402.050

740.066
816.883
106.511
295.140
265.476
139.310
2.540.568
887.109
594.972

2.390.550
2.950.000
270.000
878.620
690.530
442.600
5.773.165
2.209.041
1.438.113

2.192.400
2.199.000
250.000
833.300
675.530
224.200
5.375.315
2.044.964
1.355.613

0
0
0
0
0
0
0
25.000
22.000

0
0
0
0
0
73.878
0
0
0

70.000
70.000
0
0
0
10.000
0
0
0

2.262.400
2.269.000
250.000
833.300
675.530
308.078
5.375.315
2.069.964
1.377.613

71
102
94
105
105
40
98
103
98

119.560
1.883.457
533.745
2.654.121

53.880
442.573
118.596
66.083

120.000
2.568.230
387.600
2.490.050

118.601
1.350.430
123.400
185.050

0
157.500
0
0

0
314.638
217.561
821.500

0
0
0
0

118.601
1.822.568
340.961
1.006.550

99
97
64
38

483.150
773.326
6.447.496
3.441.306
1.511.600
1.536.300
5.421.400
864.000
42.428.966

313.748
112.277
3.066.382
1.541.001
571.171
482.177
2.561.540
145.154
15.860.617

655.950
939.940
6.853.660
3.593.620
2.275.700
1.770.300
6.159.800
1.455.800
46.313.269

406.850
424.020
6.555.166
3.307.500
1.761.200
1.557.200
4.521.000
1.037.200
36.497.939

0
0
73.150
77.900
0
0
0
0
355.550

0
321.700
0
0
0
0
786.234
0
2.535.511

0
0
10.000
20.000
0
0
0
50.000
230.000

406.850
745.720
6.638.316
3.405.400
1.761.200
1.557.200
5.307.234
1.087.200
39.619.000

84
96
103
99
117
101
98
126
93
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100
200
300
400
600
900
1001

REBALANS
ZA 2020.
GODINU
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FUNKCIONALNA
KLASIFIKACIJA

Izvršenje
za II
kvartal
2020.
godine

Subanakitika

1

2

Naziv korisnika
- Opis ekonomskog koda

REBALANS
ZA 2020.
GODINU

Izvršenje za
II kvartal
2020.
godine

3

4

5

600000

Tekuća budžetska rezerva

611100
611200
612100

Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
6111+6112+6121
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za energiju
Izdaci za energiju - Repetitori
Izdaci za komunikaciju
i komunalne usluge

613100
613200
613200
613200
613300

ELE 001
ELE 002

613400
613500
613600

Nabavka materijala i sitnog inventara

TEO 001

613700

TEO 002

613700

DIR 001

613700
613800

DIR 002

613900
613900

OST 001

613900

NZS
001

6

Sredstva
Budžeta

Vlastiti
prihodi

Namjenski
prihod

Donacije

9

10

11

BUDŽET
ZA 2021.
GODINU

Indeks

12

13=12/4

7

8

29.000

0

0

29.000

30.000

17.649.265
2.684.329
2.099.037
22.432.631
77.757
444.200
10.000
55.000

8.597.738
1.074.026
1.009.085
10.680.849
7.764
290.594
3.358
22.115

0
0
0
0
0
0
0
0

18.571.402
2.836.941
2.215.285
23.623.628
81.290
521.890
12.000
55.000

17.754.715
2.740.585
2.133.687
22.628.987
67.490
437.940
10.000
0

0
0
0
0
3.800
0
0
55.000

134.000
38.061
14.500
186.561
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

17.888.715
2.778.646
2.148.187
22.815.548
71.290
437.940
10.000
55.000

101
104
102
102
92
99
100
100

344.670
452.233
174.000

117.498
105.081
47.630

0
0
0

365.240
471.880
177.800

352.430
307.770
166.600

0
69.150
3.000

0
13.000
4.000

0
0
0

352.430
389.920
173.600

102
86
100

36.000
177.348

12.105
32.045

0
0

46.500
239.450

45.800
165.300

0
7.000

0
9.200

0
0

45.800
181.500

127
102

12.000

110

0

11.500

11.500

0

0

0

11.500

96

30.000

0

0

40.000

0

40.000

0

0

40.000

133

593.000
1.000

0
0

0
0

500.000
2.000

0
2.000

0
0

300.000
0

0
0

300.000
2.000

51
200

136.250

46.796

0

139.200

143.700

0

0

0

143.700

105

1.201.519

418.228

0

1.373.991

828.922

98.600

16.878

70.000

1.014.400

84

36.000

17.323

0

36.000

36.000

0

0

0

36.000

100

255.000

120.706

0

264.000

264.000

0

0

0

264.000

104

30.000
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613700
613700

Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme
i nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za tekuće održavanje
- privreda
Izdaci za tekuće održavanje
- REPETITORI
Izdaci za tekuće održavanje
(cesta i mostova)
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankovnih
usluga i usluga platnog prometa
Ugovorene usluge i druge
posebne usluge
Ugovorene usluge i druge
posebne usluge - ostalo
Ugovorene usluge i druge posebne
usluge - naknade skupš.zast.

ZAHTJEVI
BK 2021.

26. фебруар/вељача 2021.

ZBIRNI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA

614100

BAL 002

614100

BAL 003

614100
614100
614100
614100
614100
614100
614100

JAO 001

614100

JAO 002

614100
KAN 002

614200

BAL 007

KAN 003

614200
614200
614200

SOC 003

614200

SOC 004

614200

SOC 005

4.035.977

1.241.353

0

4.337.741

2.839.452

276.550

343.078

70.000

3.529.080

87

25.000

0

0

0

1.000

0

0

0

1.000

4

200.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

10

325.000

0

0

450.000

150.000

0

30.000

0

180.000

55

450.000

0

0

520.000

355.000

0

0

70.000

425.000

94

5.000

0

0

50.000

80.000

0

0

0

80.000

1.600

109.559

30.000

0

50.000

0

0

10.000

0

10.000

9

0

0

0

40.000

0

0

30.000

0

30.000

0!

900.000

240.000

0

900.000

900.000

0

0

0

900.000

100

0

0

0

30.000

20.000

0

0

0

20.000

0!

160.000

20.000

0

200.000

120.000

0

0

0

120.000

75

31.000
20.000
500.000

1.000
0
249.621

0
0
0

150.000
100.000
540.000

30.000
40.000
520.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

30.000
40.000
520.000

97
200
104

2.725.559

540.621

0

3.030.000

2.236.000

0

70.000

70.000

2.376.000

87

200.000
394.000

0
104.129

0
0

0
629.400

20.000
483.400

0
0

0
12.500

0
0

20.000
495.900

10
126

1.000

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

1.040.000

472.814

0

1.040.000

200.000

0

786.234

0

986.234

95

580.000

329.111

0

650.000

650.000

0

0

0

650.000

112

360.000

166.852

0

420.000

360.000

0

0

0

360.000

100
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614100
614100
614100

Izdaci za materijal, sitan inventar
i usluge
Tekući transfer za kantonalne Službe
za zapošljavanje
Tekući transferi za zdravstvo KOVID
- Zakon o ublažavanju posljedica
pandemije
Tekući transferi nižim nivoima
vlasti ustanovama i specijalizacija
Tekući transferi nižim nivoima
vlasti
Tekući transferi drugim nivoima
vlasti za razvoj turizma
Namjenski transferi za naselja pogođena elementarnim nepogodama
Tekući transferi drugim nivoima
vlasti - za šumarstvo
Tekući transferi drugim nivoima
vlasti -Opštine/Grad
Tekući transferi - (Kantonalni zavod
zdravstvenog osiguranja)
Tekućitransferi dr. Nivoima vlasti
- (Dom za stara i iznemogla lica)
Tekući transferi za zdravstvo
- (Od značaja za Kanton)
Tekući transfer za kulturu
Ostali transferi - Informisanje
Tekući transferi drugim nivoima
vlasti
Tekući transfer pojedincima
-COVID - Zakon o
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi pojedincima
- privreda
Tekući transferi pojedincima
- civilne žrtve rata
Tekući transferi pojedincima
- domovi
Tekući transferi pojedincima
- dječiji dodatak
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613000

614200

SOC 007

614200

SOC 008

614200

SOC 009

614200

SOC 010

614200

BOR 003

614200

BOR 004

614200

BOR 005

614200

KAM 001

614200
614200

KAM 002

Tekući transferi pojedincima - ostalo

BAL 005

614200

BAL 006

Tekući transferi pojedincima
(doprinosi za zdravstveno osiguranje
nezaposlenih lica)
Tekući transferi pojedincima
(novčana pomoć nezaposlenima)
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama - Ruralni razvoj
Tekući transfer za sport
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama - za mlade
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama
Subvencije javnim preduzećima
Finansiranje projekata iz sredstava
pretvorbepoljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište - javnim

614200
614300
614300

TEK 001

614300

TEK 002

614300
614300

JAN 003
JAN 001

614300
614400
614400

HAP 001
HAP 005

Tekući transferi pojedincima
- žena-majka
Tekući transferi pojedincima
-stalna novčana pomoć i
Tekući transferi pojedincima
-interventna sredstva za
Tekući transferi pojedincima
-socijalna zaštita-ostalo
Tekući transferi pojedincima
– Pomoć i podrška za žrt
Tekući transferi pojedincima
- pomoć u stambenom zbrinjavanju
Tekući transferi pojedincima
- jednokratne novčane pomoći
Tekući transferi pojedincima
- ostalo
Tekući transferi pojedincima
- Isplate stipendija

2.111.000

1.021.410

0

2.600.000

2.100.000

0

0

0

2.100.000

99

706.800

294.033

0

750.000

600.000

0

0

0

600.000

85

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

1.000

0!

60.000

31.604

0

80.000

60.000

0

0

0

60.000

100

3.000

0

0

3.000

3.000

0

0

0

3.000

100

8.000

0

0

50.000

10.000

0

0

0

10.000

125

70.000

16.056

0

50.000

40.000

0

0

0

40.000

57

975.000

360.659

0

1.070.000

1.000.000

0

0

0

1.000.000

103

173.000
70.000

48.620
18.959

0
0

220.000
150.000

173.000
115.000

0
0

0
0

0
0

173.000
115.000

100
164

78.500

43.920

0

83.500

95.000

0

0

0

95.000

121

20.900
6.651.200

6.000
2.914.167

0
0

20.900
7.822.800

20.900
5.931.300

0
0

0
798.734

0
0

20.900
6.730.034

100
101

483.000

69.371

0

525.000

480.000

0

15.000

0

495.000

102

16.000

0

0

20.000

30.000

0

0

0

30.000

188

80.000
300.000

0
60.000

0
0

120.000
500.000

60.000
400.000

0
0

0
0

0
0

60.000
400.000

75
133

5.000

0

0

30.000

10.000

0

0

0

10.000

200

884.000
1.000

129.371
0

0
0

1.195.000
50.000

980.000
20.000

0
0

15.000
0

0
0

995.000
20.000

113
2.000

8.657

0

0

20.000

0

0

10.798

0

10.798

125
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614200

614500
614500
614500

POD
001
POD
002
POD
003

614500
614500
614800
614800
614800

NPS 001
ISP 001

614800
614000
615100
615101
615200
615700

616000
821100
821200
821300
821300
821300
821300
821400
821400

OPR 001
OPR 002

0
9.657

0
0

0
0

25.000
95.000

5.000
25.000

0
0

10.000
20.798

0
0

15.000
45.798

0!
474

10.000
1.000

0
0

0
0

300.000
0

10.000
0

0
0

0
0

0
0

10.000
0

100
0

250.000

0

0

500.000

250.000

0

0

0

250.000

100

80.000

36.490

0

120.000

150.000

0

0

0

150.000

188

640.000
981.000
0
70.000

0
36.490
0
28.411

0
0
0
0

0
920.000
0
70.000

20.000
430.000
0
70.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

20.000
430.000
0
70.000

3
44
0!
100

80.000
150.000
11.401.416

45.000
73.411
3.694.060

0
0
0

70.000
140.000
13.202.800

70.000
140.000
9.742.300

0
0
0

0
0
904.532

0
0
70.000

70.000
140.000
10.716.832

88
93
94

660.000

0

0

955.000

400.000

0

293.840

50.000

743.840

113

15.000
0

0
0

0
0

15.000
10.000

0
0

0
0

5.000
0

0
0

5.000
0

33
0!

400.000
1.075.000
45.000

0
0
10.849

0
0
0

110.000
1.090.000
626.000

0
400.000
30.000

0
0
0

65.000
363.840
0

0
50.000
0

65.000
813.840
30.000

16
76
67

5.000
50.000
0
221.500
548.065
50.000
6.000
25.000
0
30.000

1.579
12.428
0
0
42.769
0
0
0
0
4.441

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.000
631.000
0
350.500
779.800
10.000
7.000
50.000
6.000
100.000

5.000
35.000
0
90.500
293.500
0
7.000
0
6.000
10.000

0
0
0
0
23.000
0
0
50.000
0
0

0
0
0
150.000
15.000
10.000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.000
35.000
0
240.500
331.500
10.000
7.000
50.000
6.000
10.000

100
70
0!
109
60
20
117
200
0!
33

26. фебруар/вељача 2021.

615000
616200
616300

Subvencije javnim preduzećima
Subvencije javnim preduzećima
Subvencije priv.preduzećima i pod.
privreda
preduzećima i pod. boračka
Subvencije privatnim preduzećima –
poljoprivredna proizvodnja
Subvencije za podsticaj razvoja,
poduzetništva i obrta
Subvencije poduzetništvu, obrtu i
privatnim preduzećima i poduzetnicima
Subvencije privatnim preduzećima i
Drugi tekući rashodi
sredstava
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o
izvršenju
Drugi tekući rashodi
transferi i drugi tekući rashodi
Kapitalni transferi drugim nivoima
vlasti
Kapitalni transferi drugim nivoima
vlasti – elementarne nepogode
Kapitalni transferi pojedincima
Kapitalni transferi međunarodnim
organizacijama
Kapitalni transferi
Izdaci za inostrane kamate
Izdaci za pozajmljivanje kamate lizing
Izdaci za kamate
Nabavka zemljista
Nabavka građevina
Nabavka opreme
Nabavka opreme iz vodnih naknada
Nabavka opreme
Nabavka opreme - Repetitori
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka robnih rezervi
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614400
614400
614500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Rekonstrukcija i investiciono održavanje

Izdaci za nabavku stalnih sredstava

Otplate dugova primljenih kroz državu

Izdaci za otplate dugova
UKUPNI RASHODI I IZDACI

266.456
1.892.921
3.039.942
365.000
365.000
42.428.966

4.212
1.162
52.584
179.343
179.343
15.860.617

0
0
0
0
0
0

58.700
1.672.100
3.034.100
365.000
365.000
46.313.269

POKRIĆE DEFICITA PRETHODNOG PERIODA

9.700
40.500
457.200
365.000
365.000
36.497.939

0
6.000
79.000
0
0
355.550

16.000
546.500
737.500
0
0
2.535.511

10.000
30.000
40.000
0
0
230.000

35.700
623.000
1.313.700
365.000
365.000
39.619.000

300.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI
I POKRIĆE DEFICITA PRETHODNOG PERIODA

42.428.966

15.860.617

0

46.313.269

36.797.939

13
33
43
100
100
93

300.000
355.550

2.535.511

230.000

39.919.000

94
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821500
821600
821000
823100
823000

Član 3.
Rashodi i izdaci u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 39.919.000,00 KM raspoređuju se po korisnicima:

Funkcionalni kod

2

3
111

4

5

Naziv korisnika - Opis ekonomskog koda

REBALANS

ZA 2020.
GODINU

6

7

2021. godina

Izvršenje
za II
kvartal
2020.
godine

DOB
20212023
Limitirani
budžeti
BK

ZAHTJEVI
BK 2021.

Sredstva
Budžeta

Vlastiti
prihodi

Namjenski
prihod

Donacije/
projekti

ZA 2021.
GODIN
U

Index

8

9

10

11

12

13

14

15

16=15/7

BUDŽET

SKUPŠTINA KANTONA
611100
611200
612100
613100
613300
613400
613700
613900

OST 001

613900

NZS 001

614300
821300
821600

Skupština Kantona
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i dr. posebne usluge
- ostalo
Ugovorene usluge i dr. Posebne usluge
- naknade skupštinskim zastupnicima
Transferi za parlamentarne političke partije
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

450.000
50.000
48.000
1.000
4.000
8.000
3.000

241.416
25.470
25.349
0
1.254
1.690
220

630.000
53.000
66.150
1.000
7.000
10.000
5.000

510.000
53.000
53.000
500
4.000
8.000
3.000

510.000
53.000
53.000
500
4.000
8.000
3.000

113
106
110
50
100
100
100

36.000

17.323

36.000

36.000

36.000

100

255.000
80.000
5.000
5.000
945.000
22

120.706
40.000
0
0
473.428
22

264.000
100.000
20.000
20.000
1.212.150
20

264.000
80.000
30.000
3.000
1.044.500
21

264.000
80.000
30.000
3.000

104
100
600
60
111

950.000

0

0

0

1.044.500

21
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10

101

Subanakitika

Organizacioni kod

1
10

Ekonomski kod

Razdjel

2020. godina

111

111
600000
611100
611200
612100
613100
613300
613400
613700
613800
613900

BAN005

613900

BAN006

613900
614100
614100

BAN007
BAL 001
BAL 002

614100

BAL 003

614200

BAL 007
BAL 006

614200

BAL 005

614300
614300

BAN 001
BAN 002

614300

BAN003

614300

BAN004

614500
616300
821200
821300
821500
11

29.000
44.400
3.000
4.600
5.000
5.000
11.000
1.000

0
21.791
1.125
2.288
0
2.824
4.740
354

29.000
44.400
3.000
8.000
5.000
5.000
11.000
1.000

30.000
44.400
3.000
8.000
5.000
5.000
11.000
1.000

30.000
44.400
3.000
8.000
5.000
5.000
11.000
1.000

103
100
100
174
100
100
100
100

56.000

19.197

56.000

56.000

56.000

100

10.000

1.150

10.000

10.000

10.000

100

1.000
120.000
320.000

0
56.023
0

1.000
120.000
320.000

1.000
120.000
250.000

1.000
120.000
320.000

100
100
100

25.000

0

0

1.000

1.000

4

200.000

0

0

20.000

20.000

10

200.000

0

0

20.000

20.000

10

20.900

6.000

20.900

20.900

20.900

100

53.500
75.000

36.340
0

53.500
75.000

70.000
100.000

70.000
100.000

131
133

10.000

0

10.000

10.000

10.000

100

5.000

0

5.000

10.000

10.000

200

10.000

0

10.000

10.000

10.000

100

640.000
5.000
500
100.000
2.000
1.956.900
1

0
1.579
0
16.457
0
169.868
1

0
5.000
500
100.000
2.000
895.300
1

20.000
5.000
500
60.000
2.000
893.800
1

20.000
5.000
500
60.000
2.000
963.800
1

3
100
100
60
100
49

850.000

70.000

0

0

0

0

70.000
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614200

VLADA KANTONA
Vlada Kantona
Tekuća budžetska rezerva
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge –
obilježavanje značajnih datuma
Ugovorene usluge i druge posebne usluge odbor za žalbe A
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi dr. nivoima vlasti
Tekući transferi za kantonalne Službe za
zapošljavanje
Tekući transfer za zdravstvo – KOVID –
Zakon o ublažavanju posljedica pandemije
Tekući transfer pojedincima - KOVID –
Zakon o ublažavanju posljedica pandemije
Tekući transferi pojedincima (novčana pomoć
nezaposlenima)
Tekući transferi pojedincima (doprinosi za
zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica)
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
-vjerskim zajednicama
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
- Merhamet
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
- Muftijstvo
Subvencija poduzetništvu i obrtu, privatnim
preduzećima i poduzetnicima - KOVID –
Zakon o ublažavanju posljedica pandemije
Kamate na domaće pozajmljivanje - lizing
Nabavka građevina - renta
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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11

121

133

613900
821300
821500
821600

12

13

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800

131

220

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613500
613700
613800
613900
614100

615700

13

821300
821500

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kantonalna uprava civilne zaštite
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi dr. Nivoima vlasti
– za naselja pogođena elementarnim
nepogodama
Kapitalni transferi dr.nivoima vlasti
– oblast zaštite i spašavanja
Kapitalni transferi međunarodnim
organizacijama
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

640.000

392.000
104.000
49.000
7.500
20.000
27.140
28.500
19.500
28.000

369.000
104.000
41.000
6.000
25.000
35.000
20.000
19.500
10.000

369.000
104.000
41.000
6.000
25.000
35.000
20.000
19.500
10.000

100
139
103
92
125
139
98
100
95

2.500
11.900
14.000
1.000
17.000
722.040
29

2.500
10.000
5.000
1.000
1.000
649.000
26

2.500
10.000
5.000
1.000
1.000
649.000
26

100
93
100

155.000
25.000
16.500
500
3.000
16.000
5.000
3.000

124
156
127
111
115
22
24
150

0

0

0

0!
107

125.000
16.000
13.000
450
2.600
73.000
21.000
2.000

55.099
6.297
5.785
111
1.010
24.066
786
435

155.000
25.000
16.500
500
3.000
31.000
8.000
3.000

155.000
25.000
16.500
500
3.000
3.000
1.000
3.000

1.200
37.000

24
11.297

1.200
34.400

1.200
15.000

16.878

1.200
31.878

100
86

109.559

30.000

50.000

0

10.000

10.000

9

15.000

0

15.000

0

5.000

5.000

33

300.000
43.000
5.000
763.809
6

0
4.400
0
139.310
6

10.000
70.000
20.000
442.600
8

0
1.000
0
224.200
9

5.000
15.000
5.000
73.878

5.000
16.000
15.000
308.078
9

2
37
300
40

370.000

13.000
4.000

0

10.000
10.000
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615100

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa
Bruto plate i naknade plate
369.000
156.219
Naknade troškova zaposlenih
75.000
28.716
Doprinosi poslodavca
40.000
16.403
Putni troškovi
6.500
1.208
Izdaci za energiju
20.000
5.690
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
25.140
9.316
Nabavka materijala i sitnog inventara
20.500
1.863
Izdaci za usluge prevoza i goriva
19.500
2.278
Izdaci za tekuće održavanje
10.500
1.508
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
2.500
292
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
10.800
1.999
Nabavka opreme
5.000
0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
0
0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
0
0
U K U P N O:
604.440
225.492
Broj zaposlenih:
26
23
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12

141

360

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
821300
821500
821600

14

14

142

310

15

151

131

611100
611200
612100
613100
613300

MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
Uprava policije
Bruto plate i naknade plate
3.925.000
Naknade troškova zaposlenih
538.000
Doprinosi poslodavca
620.150
Putni troškovi
6.000
Nabavka materijala i sitnog inventara
80.000
Izdaci za usluge prevoza i goriva
54.000
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
168.000
Nabavka opreme
95.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava
0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
5.000
U K U P N O:
5.491.150
Broj zaposlenih:
181
UKUPNO: MINISTARSTVO ZA
UNUTRAŠNJE POSLOVE
6.893.200
UKUPNO: Broj zaposlenih
229

401.267
52.971
42.144
530
17.110
32.749
12.726
7.631

859.000
160.218
90.195
2.500
37.000
76.000
52.000
17.000

834.000
160.218
88.195
2.500
44.000
76.000
48.000
14.000

0
10.339

1.200
35.000

1.200
30.000

8.431
6.874
2.200
0
0
594.972
46

13.000
18.000
56.000
1.000
20.000
1.438.113
49

17.500
18.000
16.000
1.000
5.000
1.355.613
49

4.044.000
565.283
645.000
7.000
125.000
56.000
96.882
225.000
6.000
3.000
5.773.165
205

3.902.000
565.283
620.150
6.000
80.000
56.000
71.882
65.000
6.000
3.000
5.375.315
178

7.211.278
254

6.730.928
227

160.000
20.000
16.000
2.000
3.500

155.000
20.000
16.000
2.000
3.500

1.953.489
221.046
308.191
996
14.166
24.271
11.389
7.020
0
0
2.540.568
180
3.135.540
226

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE
Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose
Bruto plate i naknade plate
151.000
66.597
Naknade troškova zaposlenih
20.000
6.098
Doprinosi poslodavca
16.000
6.993
Putni troškovi
2.000
21
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
3.500
1.295

1.350.000

5.400.000
6.750.000

4.000
3.000

834.000
160.218
88.195
2.500
44.000
76.000
52.000
17.000

103
100
104
83
116
100
95
100

5.000

1.200
35.000

150
88

17.500
18.000
26.000
1.000
5.000
1.377.613
49

150
82
33
29
0!
98

3.902.000
565.283
620.150
6.000
80.000
56.000
71.882
65.000
6.000
3.000
5.375.315
178

99
105
100
100
100
104
43
68
0!
60
98

6.752.928
227

98

155.000
20.000
16.000
2.000
3.500

103
100
100
100
100

10.000

22.000

0

0

0

0

0

22.000

0

0
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611100
611200
612100
613100
613400
613500
613900
821300
821400
821500

MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
Ministarstvo za unutrašnje poslove
Bruto plate i naknade plate
810.000
Naknade troškova zaposlenih
160.000
Doprinosi poslodavca
85.050
Putni troškovi
3.000
Izdaci za energiju
38.000
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
76.000
Nabavka materijala i sitnog inventara
55.000
Izdaci za usluge prevoza i goriva
17.000
Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
800
Izdaci za tekuće održavanje
40.000
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
11.700
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
22.000
Nabavka opreme
80.000
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
3.500
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
0
U K U P N O:
1.402.050
Broj zaposlenih:
48
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14

821300

151

152

330

613900
821300

152

153

330

330

611100
611200
612100

Kantonalni sud
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnogprometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
Opštinski sud
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
osiguranja, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
Kantonalno tužilaštvo
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca

3.000
1.500
60.000

250
0
25.257

3.000
1.500
60.000

3.000
1.500
40.000

3.000
1.500
40.000

100
100
67

0
8.000
265.000
7

0
0
106.511
6

0
4.000
270.000
7

5.000
4.000
250.000
7

5.000
4.000
250.000
7

0!
50
94

395.000
87.043
43.500
2.000
5.000
2.000
500
1.000

189.254
34.248
19.872
286
1.638
483
0
65

439.027
45.700
46.484
2.000
6.000
2.000
1.000
3.000

430.000
45.700
47.500
2.000
5.000
2.000
1.000
3.000

430.000
45.700
47.500
2.000
5.000
2.000
1.000
3.000

109
53
109
100
100
100
200
300

500
10.000
1.000
547.543
13

0
1.996
0
247.842
11

1.000
20.000
38.200
604.411
12

1.000
10.000
5.000
552.200
13

1.000
10.000
5.000
552.200
13

200
100
500
101

745.000
91.001
78.000
4.000
10.000
75.000
16.000
5.000
6.000

358.196
43.676
37.610
313
3.643
16.057
8.145
514
3.169

783.760
100.112
82.994
4.000
14.000
81.000
16.000
5.000
8.000

765.000
107.000
82.000
4.000
17.000
75.000
16.000
5.000
8.000

765.000
107.000
82.000
4.000
17.000
75.000
16.000
5.000
8.000

103
118
105
100
170
100
100
100
133

1.000
20.000
3.000
1.054.001
32

223
5.687
397
477.630
31

1.000
27.000
42.200
1.165.066
32

1.000
15.000
3.000
1.098.000
32

1.000
15.000
3.000
1.098.000
32

100
75
100
104

200.000
26.458
20.906

90.733
7.141
9.527

200.000
26.458
20.906

200.000
26.458
20.906

200.000
26.458
20.906

100
100
100

265.000

500.000

1.055.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 2 – страна 289

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
821300

153

154

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613500
613700
613800

Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi drugim nivoima vlasti fondovima
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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613400
613700
613900
614100

Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i dr. posebne uslugeekshumacije
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
UKUPNO: MINISTARSTVO ZA
PRAVOSUĐE, UPRAVU
I RADNE ODNOSE
UKUPNO: Broj zaposlenih

613900
821300

154

16

161

112

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800

16

614300
614800

NPS 001

614800

ISP 001

616200
821300
821500
823100

440
0
689
71
212
542

2.000
1.000
3.000
2.000
2.000
13.000

2.000
1.000
3.000
2.000
2.000
7.000

2.000
1.000
3.000
2.000
2.000
7.000

100
100
100
100
100
100

1.000

0

1.000

1.000

1.000

100

39.496
1.000
305.860
7

6.821
0
116.176
6

50.000
2.000
323.364
7

5.000
2.000
272.364
7

25.000
25.000

0

0

30.000
2.000
297.364
7

76
200
97

2.172.404
59

948.159
54

2.362.841
58

2.172.564
59

25.000

0

0

2.197.564
59

101

475.000
54.250
51.000
1.900
18.000
16.000
8.000
100
10.500

211.970
25.342
22.257
471
7.412
5.738
3.519
0
660

510.000
58.000
53.000
2.500
18.000
16.000
8.000
0
8.500

482.000
58.000
52.000
2.500
25.000
16.000
8.000
0
8.500

482.000
58.000
52.000
2.500
25.000
16.000
8.000
0
8.500

101
107
102
132
139
100
100
0
81

24.000
80.000

9.212
19.607

24.000
203.000

24.000
80.000

24.000
150.000

100
188

900.000
0

240.000
0

900.000
10.000

900.000
0

900.000
0

100
0!

70.000

28.411

70.000

70.000

70.000

100

80.000
45.000
5.000
10.000
365.000
2.213.750
24

45.000
10.849
2.880
4.212
179.343
816.883
21

70.000
626.000
8.000
0
365.000
2.950.000
25

70.000
30.000
8.000
0
365.000
2.199.000
24

70.000
30.000
8.000
0
365.000
2.269.000
24

88
67
160
0
100
102

287.000

2.107.000

2.950.000

70.000

0

0

70.000
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613900
614100

MINISTARSTVO ZA FINANSIJE
Ministarstvo za finansije
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi dr. nivoima vlasti Opštine/Grad BPK
Transferi neprofitnim organizacijama
Naknade za povrat više ili pogrešno
uplaćenih sredstava
Izvršenje sudskih presuda i rješenja
o izvršenju
Izdaci za inostrane kamate
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Otplate dugova primljenih kroz državu
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

2.000
1.000
3.000
2.000
2.000
7.000
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613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800

171

421

611100
611200
612100
613100
613200
613200
613300
613400
613500
613700
613700
613800

ELE 001
ELE 002

TEO 001
TEO 002

613900
614100
614100

RAZ 001
RAZ 002

614200
614300
614300

TEK 001
TEK 002

614400

HAP 001

614400

HAP 005

614500

POD 001

614500

POD 002

614500

POD 003

615100

171

172

422

611100
611200

OPR 001
OPR 002

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO
Kantonalna uprava za šumarstvo
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih

420.000
53.000
44.500
1.500
10.000
55.000
13.400
6.000
5.200
12.000
30.000

199.671
19.648
20.965
70
3.358
22.115
5.652
1.213
455
110
0

450.000
62.930
52.800
2.000
12.000
55.000
14.000
9.000
5.200
11.500
40.000

435.000
62.930
48.500
2.000
10.000
0
14.000
6.500
5.200
11.500
0

435.000
62.930
48.500
2.000
10.000
55.000
14.000
9.000
5.200
11.500
40.000

104
119
109
133
100
100
104
150
100
96
133

55.000

1.300
167.900
130.000

0
132.826
0

1.300
55.500
200.000

1.300
45.500
100.000

10.000

1.300
55.500
100.000

100
33
77

5.000
1.000
16.000

0
0
0

50.000
5.000
20.000

80.000
0
30.000

80.000
0
30.000

1.600
0
188

80.000
1.000

0
0

120.000
50.000

60.000
20.000

60.000
20.000

75
2.000

8.657

0

20.000

0

10.798

125

10.000

0

300.000

10.000

10.000

100

250.000

0

500.000

250.000

250.000

100

80.000

36.490

120.000

150.000

150.000

188

400.000
50.000
6.000
25.000

0

340.000
10.000
7.000
50.000

0
0
7.000
0

293.840
10.000
7.000
50.000

73
20
117
200

1.000
1.883.457
21

0
442.573
19

5.000
2.568.230
22

1.000
1.350.430
21

1.000
1.822.568
21

100
97

185.000
42.000

84.542
17.543

225.000
59.400

74.000
7.000

208.000
45.061

112
107

0
0

1.550.000

2.500

40.000

0

10.798

293.840
10.000
50.000

157.500

314.638

134.000
38.061

0
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821300
821300
821300
821500

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
Ministarstvo za privredu
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za energiju - Repetitori
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za tekuće održavanje - REPETITORI
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi dr. nivoima vlasti
Tekući transferi dr. nivoima vlasti
- za razvoj turizma
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
- Ruralni razvoj
Subvencije javnim preduzećima
Finansiranje projekata iz sredstava pretvorbe poljoprivrednog u nepoljoprivredno
zemljište - javnim
Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima
Subvencije privatnim preduzećima poljoprivredna proizvodnja
Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva
i obrta
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
(vodne naknade)
Nabavka opreme - iz vodnih naknada
Nabavka opreme
Nabavka opreme - Repetitori
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
(Izrada pro
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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17

Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi drugim nivoima vlasti
- za šumarstvo
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
(Izrada pro
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

613700
613800
613900
614100
821300
821500
172

173

451

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613500
613700
613700
613800

821300
821600
173

18

181

471

611100

105
100
120
130
59
102

6.100
2.400

6.100
2.400

100
120

1.000
1.200

1.000
1.200

1.000
1.200

167
120

40.000
8.000

0
3.000

30.000
3.000

0!
6

387.600
14

0
123.400
14

1.000
340.961
14

1
64

53.196
5.848
5.586
0
277
91
127
0
0

200.000
20.000
13.000
1.000
2.000
900
1.000
500.000
2.000

135.000
20.000
16.000
1.000
2.000
900
1.000
0
2.000

135.000
20.000
16.000
1.000
2.000
900
1.000
300.000
2.000

108
95
89
200
200
450
67
51
200

300
500

0
243

500
2.650

500
2.650

500
2.650

167
530

0
65.000

0
715

300.000
3.000

0
3.000

0
3.000

0!
5

1.827.121
2.654.121
7
5.071.323
40

0
66.083
6
627.252
36

1.444.000
2.490.050
9
5.445.880
45

1.000
185.050
8
1.658.880
43

522.500

KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
Kantonalna direkcija robnih rezervi
Bruto plate i naknade plate
130.000

63.126

148.000

148.000

Izdaci za tekuće održavanje (cesta i mostova)

Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi drugim nivoima vlasti
- za puteve LZ
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
(cesta i mostova)
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
UKUPNO: MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH

8.877
0
1.341
757
623
1.235

22.000
600
3.000
2.600
12.200
4.100

6.200
600
3.000
2.600
12.200
4.100

6.100
2.000

2.442
568

6.100
2.400

600
1.000

317
351

0
47.625

0
0

200.000
533.745
12

0
118.596
11

125.000
21.000
18.000
500
1.000
200
1.500
593.000
1.000

350.000

830.000
2.730.000

14.500

30.000

0

1.000
217.561

0

300.000

0

521.500
821.500

0

1.006.550

29
38

157.500

1.353.699

0

3.170.079

63

148.000

114

8

43
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613900
614100

DIR 001
DIR 002

20.700
600
3.000
2.600
12.200
4.100

DIREKCIJA ZA CESTE
Direkcija za ceste
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva

19.700
600
2.500
2.000
20.600
4.020
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612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600

Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
Nabavka robnih rezervi
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

613700
613800
613900
821300
821400

18

19

191

1090

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613700
613800
613900
614100
614100
614100

614200
614300
615100

191

821300

JAO
002
JAO
003
JAO004

JAM
001
JAM
003

8.488
6.628
0
223.312
851
854
1.883

39.300
15.500
700
325.800
2.500
1.100
5.000

37.000
15.500
700
169.000
2.500
1.100
5.000

37.000
15.500
700
169.000
2.500
1.100
5.000

116
111
140
67
100
69
100

7.300
2.500

3.604
268

7.300
3.500

7.300
3.500

7.300
3.500

100
140

750
3.000
1.000
30.000
483.150
8

0
293
0
4.441
313.748
8

700
4.550
2.000
100.000
655.950
9

700
4.550
2.000
10.000
406.850
9

700
4.550
2.000
10.000
406.850
9

93
152
200
33
84

207.000
25.400
23.000
2.500
3.500
2.000
700

104
100
105
125
117
133
140

100
20.000
20.000

100
95
0!

120.000

75

30.000
80.000

97
267

100.000

200

25.000
15.000

100
50

50.000

400.000
13.000

50.000

1.087.200

154
520
126

455.000

MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Bruto plate i naknade plate
200.000
90.382
207.000
207.000
Naknade troškova zaposlenih
25.400
8.561
28.000
25.400
Doprinosi poslodavca
22.000
9.490
23.000
23.000
Putni troškovi
2.000
12
2.500
2.500
za komunikaciju i komunalne usluge
3.000
994
3.500
3.500
Nabavka materijala i sitnog inventara
1.500
100
2.000
2.000
Izdaci za tekuće održavanje
500
193
700
700
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga
i usluga platnog prometa
100
0
100
100
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
21.000
6.842
26.000
20.000
Tekući transferi dr. nivoima vlasti (KZZO)
0
0
30.000
20.000
Tekući transferi dr. nivoima vlasti
(Dom za stara i iznemogla lica)
160.000
20.000
200.000
120.000
Tekući transferi za zdravstvo
(od značaja za Kanton )
31.000
1.000
150.000
30.000
Tekući transferi za zdravstvo - specijalizacije
30.000
0
50.000
80.000
Tekući transferi pojedincima
(Izdaci za raseljena lica)
50.000
0
150.000
100.000
Tekući transferi pojedincima
(Zdravstveno osiguranje)
25.000
7.580
30.000
25.000
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
30.000
0
50.000
15.000
Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja
za Kanton)
260.000
0
500.000
350.000
Nabavka opreme
2.500
0
3.000
13.000
U K U P N O:
864.000
145.154
800.000
1.455.800
1.037.200
Broj zaposlenih:
9
9
10
10

0

0

0

0

0

10
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614100
614200

JAO 001

32.000
14.000
500
253.000
2.500
1.600
5.000
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611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600

600
1070

JU Centar za socijalni rad
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614200
614200
614200

200

980

Tekući transferi pojedincima - domovi
Tekući transferi pojedincima - dječiji
dodatak
Tekući transferi pojedincima - žena - majka
Tekući transferi pojedincima -stalna
novčana pomoć i tuđa njega
Tekući transferi pojedincima – interventna
sredstva za
Tekući transferi pojedincima – socijalna
zaštita -ostalo
Tekući transferi pojedincima – Pomoć i
podrška za žrt
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
UKUPNO: MINISTARSTVO ZA
SOCIJALNU POLITIKU,
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH

SOC 005
SOC 006

614200

SOC 008

614200

SOC 009

614200

SOC 010

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613700
613800

SOC 007

177.186
22.721
18.868
0
615
4.410
291
1.247

400.000
60.000
45.000
3.000
3.100
14.000
8.000
5.000

360.000
60.000
42.000
1.000
3.100
10.000
5.000
4.000

360.000
60.000
42.000
1.000
3.100
10.000
5.000
4.000

96
113
100
67
100
71
63
89

5.000
5.000

2.387
322

7.000
5.300

6.500
3.500

6.500
3.500

130
70

28.000
20.000
1.040.000
580.000

7.046
10.623
472.814
329.111

28.900
33.500
1.040.000
650.000

28.900
20.000
200.000
650.000

28.900
20.000
986.234
650.000

103
100
95
112

360.000
2.111.000

166.852
1.021.410

420.000
2.600.000

360.000
2.100.000

360.000
2.100.000

100
99

706.800

294.033

750.000

600.000

600.000

85

0

0

1.000

1.000

1.000

0!

60.000

31.604

80.000

60.000

60.000

100

3.000
1.500
5.421.400
21

0
0
2.561.540
21

3.000
3.000
6.159.800
23

3.000
3.000
4.521.000
21

3.000
3.000
5.307.234
21

100
200
98

6.285.400
30

2.706.694
30

7.615.600
33

5.558.200
31

6.394.434
31

102

340.000
43.500
35.000
6.000
5.200
3.300
1.500

300.000
43.500
32.000
1.500
5.200
3.300
1.500

300.000
43.500
32.000
1.500
5.200
3.300
1.500

107
97
97
25
100
110
100

200

200

200

40

5.600.000

6.400.000

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Bruto plate i naknade plate
280.000
138.318
Naknade troškova zaposlenih
45.000
19.358
Doprinosi poslodavca
33.000
14.523
Putni troškovi
6.000
255
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
5.200
1.621
Nabavka materijala i sitnog inventara
3.000
582
Izdaci za tekuće održavanje
1.500
569
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
500
0

786.234

0

786.234

0

0

786.234

50.000
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20

Tekući transferi pojedincima - civilne žrtve rata

SOC 004

614200
614200

821300

192

SOC 003

375.000
53.000
42.000
1.500
3.100
14.000
8.000
4.500
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192

201

912

KAN 002
KAN 003
KAM 001

614200
614300

KAM 002
JAN 001

614300
615100
821300

JAN 003

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614200
821300
821600

201

912

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613700
613900
614200

JUOŠ “Fahro Baščelija” Goražde
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga
i usluga platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
JUOMŠ “Avdo Smailović” Goražde
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz

58.800
20.000
500.000

18.745
0
249.621

161.000
100.000
540.000

61.000
40.000
520.000

61.000
40.000
520.000

104
200
104

173.000
70.000

48.620
18.959

220.000
150.000

173.000
115.000

173.000
115.000

100
164

5.000
300.000
0
10.600
1.511.600
12

0
60.000
0
0
571.171
12

30.000
500.000
115.000
25.000
2.275.700
14

10.000
400.000
50.000
5.000
1.761.200
13

10.000
400.000
50.000
5.000
1.761.200
13

200
133
0!
47
117

1.119.000
152.195
118.755
1.000
11.000
10.500
26.521
4.500

590.747
78.251
62.532
85
4.298
3.839
5.781
874

1.119.000
152.195
118.755
1.000
11.000
10.500
26.000
5.550

1.185.000
174.995
124.955
1.000
18.000
10.500
6.000
5.550

1.185.000
174.995
124.955
1.000
18.000
10.500
26.000
5.550

106
115
105
100
164
100
98
123

500
6.000

0
2.258

500
8.000

500
6.000

500
8.000

100
133

500
25.660
9.000
5.000
2.000
1.492.131
63

0
7.280
3.351
47
0
759.343
68

500
25.000
12.000
8.000
2.000
1.500.000
62

500
25.000
12.000
5.000
2.000
1.577.000
62

500
25.000
12.000
8.000
2.000
1.602.000
62

100
97
133
160
100
107

281.500
45.500
29.200
1.000
1.500
1.500
2.005
2.000
12.000
2.000

130.283
16.772
13.983
65
456
595
386
95
2.796
221

285.500
45.500
29.980
2.000
1.500
1.500
2.000
2.000
12.000
4.000

255.500
45.500
29.980
0
1.500
1.500
0
2.000
8.500
4.000

255.500
45.500
29.980
2.000
1.500
1.500
2.000
2.000
12.000
4.000

91
100
103
200
100
100
100
100
100
200

1.650.000

1.500.000

0

0

0

20.000

2.000

3.000
25.000

2.000

2.000
3.500

0

0
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202

Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transfer za kulturu
Ostali tekući transferi - informisanje
Tekući transferi pojedincima
- Isplate stipendija
Tekući transferi pojedincima - ostalo
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
- za mlade
Tekući transfer za sport
Kapitalni transferi dr. nivoima vlasti
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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200

613900
614100
614100
614200

202

203

912

613700
613900
614200
821300
821600

203

204

912

912

611100
611200
612100

JUOŠ “Husein ef. Đozo” Goražde
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
JUOŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
JUOŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca

4.000
2.300
384.505
18

331
0
165.983
15

9.000
5.000
399.980
18

5.000
4.000
357.480
16

1.175.000
184.010
124.950
3.000
12.000
10.800
24.410
300

589.350
76.101
62.566
167
4.209
3.594
5.628
0

1.190.000
199.000
124.950
3.000
16.000
12.800
34.110
500

1.190.000
174.000
124.950
3.000
19.000
10.800
5.000
300

500
6.000
33.030
16.000
5.000
10.000
1.605.000
65

0
405
4.452
5.411
76
0
751.959
65

700
7.500
36.030
28.000
11.000
30.000
1.693.590
69

500
5.000
33.030
25.000
5.000
5.000
1.600.580
65

923.000
153.000
99.000
700
17.500
8.500
10.200
5.500
8.500

462.020
62.636
48.512
0
3.632
3.035
1.795
1.417
487

950.000
162.500
98.000
700
15.000
8.500
10.300
5.500
7.000

915.000
162.500
98.000
700
22.000
8.500
6.300
5.500
7.000

300
17.500
15.000
5.000
7.000
1.270.700
50

211
10.759
5.722
149
0
600.375
53

300
20.110
20.000
3.000
25.000
1.325.910
58

300
20.110
15.000
3.000
10.000
1.273.910
53

495.000
99.500
52.200

257.440
41.232
27.031

535.000
116.200
56.200

495.500
97.316
56.200

395.000

1.600.000

1.250.000

7.500

0

0

24.150

24.150

0

10.000
10.000

4.000

4.000

0

0

5.000
4.000
364.980
16

125
174
95

1.190.000
174.000
124.950
3.000
19.000
10.800
29.150
300

101
95
100
100
158
100
119
100

500
5.000
33.030
25.000
5.000
15.000
1.634.730
65

100
83
100
156
100
150
102

915.000
162.500
98.000
700
22.000
8.500
10.300
5.500
7.000

99
106
99
100
126
100
101
100
82

300
20.110
15.000
3.000
10.000
1.277.910
53

100
115
100
60
143
101

495.500
97.316
56.200

100
98
108
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611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
614200
821300
821600

204

205

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600

Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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821300
821600

613900
614200
821300
821600

205

206

912

613900
614200
821300
821600

206

207

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800

912

JUOŠ “Prača” Prača
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
JUOŠ “Ustikolina” Ustikolina
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa

500
14.500
3.750
8.500
3.600
4.400

0
2.031
831
1.583
913
883

500
14.500
3.750
10.000
3.750
4.400

500
14.500
3.750
4.500
3.750
4.400

400
18.650
26.000
2.005
0
729.005
27

265
2.034
7.120
0
0
341.363
29

400
18.650
35.000
6.000
3.000
807.350
32

400
18.650
30.000
3.000
2.000
734.466
29

255.000
63.000
27.300
700
3.000
2.930
3.700
7.000
5.200

133.719
26.001
14.040
35
737
1.159
400
268
357

270.000
67.000
28.400
700
3.500
3.080
12.100
12.000
6.450

270.000
67.000
28.400
700
10.500
3.080
3.600
12.000
6.450

1.500
8.050
18.000
6.891
1.000
403.271
15

986
1.723
7.882
3.601
0
190.908
16

1.700
10.000
2.400
4.500
3.600
425.430
21

1.700
10.000
2.400
4.500
2.000
422.330
16

363.900
67.100
39.000
500
5.200
7.500
7.500
2.000
6.200

181.481
26.010
19.056
0
1.450
3.558
3.264
1.359
1.716

410.000
80.000
43.000
500
6.400
8.000
11.000
10.000
30.000

400

381

500

730.000

405.000

500
14.500
3.750
8.500
3.750
4.400

100
100
100
100
104
100

400
18.650
30.000
3.000
2.000
738.466
29

100
100
115
150
0!
101

270.000
67.000
28.400
700
10.500
3.080
12.100
12.000
6.450

106
106
104
100
350
105
327
171
124

1.700
10.000
2.400
4.500
2.000
430.830
16

113
124
13
65
200
107

362.000
69.000
42.000
500
13.400
8.000
7.000
10.000
10.000

362.000
69.000
42.000
500
13.400
8.000
7.000
10.000
10.000

99
103
108
100
258
107
93
500
161

500

500

125

4.000

4.000

0

0

8.500

8.500

0

0
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611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800

Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800

207

208

922

613900
614200
821300
821600

208

209

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800

922

613700
613800

209

613900
614200
821300
821500
821600

JUSSŠ “Džemal Bijedić”
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usl. i usl.
Platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
JUSTŠ “Hasib Hadžović”
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

17.584
43.000
1.000
2.000
562.884
21

6.404
11.772
0
0
256.451
21

18.000
58.000
6.000
20.000
701.400
29

18.000
43.000
3.000
3.000
589.400
21

693.000
118.775
72.975
3.100
7.200
8.000
10.436
5.900
8.800

343.295
47.962
36.298
164
3.634
3.042
3.046
798
2.892

700.000
125.900
73.500
3.100
8.250
9.150
10.150
6.000
8.950

670.000
113.900
73.500
3.100
14.500
7.000
10.150
6.000
8.500

1.600
76.020
85.000
6.000
5.000
1.101.806
40

0
16.085
24.474
0
0
481.690
41

1.600
98.470
130.000
21.000
25.000
1.221.070
40

1.600
18.000
87.000
2.000
1.000
1.016.250
40

818.000
124.000
88.000
4.590
9.000
8.700
15.208
3.200

412.346
53.732
43.650
305
2.825
2.499
2.240
725

770.000
110.000
86.000
4.650
10.000
8.850
6.450
3.100

770.000
110.000
86.000
2.850
16.000
8.850
6.450
3.100

6.000
13.598

1.752
583

9.500
22.400

9.500
15.000

600
40.380
80.000
11.225
300
0
1.222.801
42

211
8.367
23.796
0
0
0
553.031
41

300
38.650
110.000
36.900
200
1.000
1.218.000
47

300
32.450
100.000
10.000
200
1.000
1.171.700
41

555.000

1.135.000

1.210.000

0

0

0

50.000
10.000
60.000

0

20.000
20.000

1.800

6.200

8.000

0

0

18.000
43.000
3.000
3.000
589.400
21

102
100
300
150
105

670.000
113.900
73.500
3.100
14.500
7.000
10.150
6.000
8.500

97
96
101
100
201
88
97
102
97

1.600
68.000
87.000
12.000
21.000
1.096.250
40

100
89
102
200
420
99

770.000
110.000
86.000
4.650
16.000
8.850
6.450
3.100

94
89
98
101
178
102
42
97

9.500
15.000

158
110

300
38.650
100.000
10.000
200
1.000
1.179.700
41

50
96
125
89
67
0!
96
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611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600

Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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613900
614200
821300
821600

922

JUMSŠ “Enver Pozderović”
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osigur.Bankar.usluga i usl.plat.prom.
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima - prevoz
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
UKUPNO: MINISTARSTVO ZA
OBRAZOVANJE, MLADE,
NAUKU, KULTURU I SPORT
UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614200
821300
821600

209/1

21

1011

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613700
613800
613900
614200

BOR 003

614200

BOR 004

614200
614300
614500
821200
821300

BOR 005

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
Ministarstvo za boračka pitanja
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Tekući transferi pojedincima
- pomoć u stambenom zbrinjavanju
Tekući transferi pojedincima
- jednokratne novčane pomoći

Tekući transferi pojedincima - ostalo
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

Nabavka građevina
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

381.349
41.108
40.656
1.579
2.300
2.435
1.477
49

757.350
130.200
82.000
4.500
5.800
6.600
6.500
100

757.350
130.200
82.000
4.500
12.800
6.600
6.500
100

757.350
130.200
82.000
4.500
12.800
6.600
6.500
100

99
103
100
70
210
99
99
56

9.800
4.800
300
38.150
50.000
7.719
5.500
1.116.699
35

1.920
1.669
0
16.781
14.380
577
0
506.280
37

14.200
5.000
300
57.000
70.000
9.000
6.000
1.154.550
44

14.200
5.000
300
35.000
60.000
5.000
0
1.119.550
37

14.200
5.000
300
38.900
60.000
5.000
6.000
1.129.450
37

145
104
100
102
120
65
109
101

11.400.402
388

5.178.554
398

12.722.980
434

11.623.866
393

11.804.916
393

104

141.000
21.400
15.500
600
2.600
2.500
2.000

57.451
4.622
6.032
0
1.019
682
0

165.000
25.000
18.000
500
2.600
2.500
2.000

150.000
21.400
15.500
500
2.600
2.500
2.000

150.000
21.400
15.500
500
2.600
2.500
2.000

106
100
100
83
100
100
100

200
10.000

0
3.872

200
12.000

200
10.000

200
10.000

100
100

8.000

0

50.000

10.000

10.000

125

70.000
975.000
213.000
1.000
71.000
2.500
1.536.300
7

16.056
360.659
29.371
0
0
2.413
482.177
5

50.000
1.070.000
220.000
0
150.000
2.500
1.770.300
7

40.000
1.000.000
210.000
0
90.000
2.500
1.557.200
7

40.000
1.000.000
210.000
0
90.000
2.500
1.557.200
7

57
103
99
0
127
100
101

1.110.000

11.540.000
0

1.500.000

3.900

6.000
9.900

0

0

151.050
0

0
0

30.000
0

0

0

0
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210

766.000
126.400
82.000
6.467
6.100
6.700
6.583
180
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209/1

220

411

22

23

230

660

24

240

150

90.965
12.445
9.551
150
540
1.450
500
500
3.399
500
120.000
4

90.965
12.445
9.551
150
540
1.450
500
500
2.000
500
118.601
4

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613700
613900
614100
614200
614300
614400
615200
615700
821200
821300
821500
821600

MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE
Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Bruto plate i naknade plate
205.000
82.267
220.000
Naknade troškova zaposlenih
24.300
10.770
30.800
Doprinosi poslodavca
23.000
8.638
44.000
Putni troškovi
2.000
0
2.000
Izdaci za energiju
1.500
727
1.000
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
5.750
1.279
8.020
Nabavka materijala i sitnog inventara
2.120
132
2.120
Izdaci za tekuće održavanje
10.000
878
10.000
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
27.000
6.424
50.000
Tekući transferi drugim nivoima vlasti
95.000
0
100.000
Tekući transferi pojedincima
0
0
10.000
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
60.000
0
45.000
Subvencije javnim preduzećima
0
0
25.000
Kapitalni transferi pojedincima
0
0
10.000
Kapitalni transferi medunarod.organizac.
100.000
0
100.000
Nabavka građevina
150.000
0
200.000
Nabavka opreme
5.000
0
7.000
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
37.656
0
25.000
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
25.000
1.162
50.000
U K U P N O:
773.326
112.277
935.000
939.940
Broj zaposlenih:
9
8
10

205.000
30.800
23.500
2.000
1.600
5.500
2.120
1.000
22.500
70.000
5.000
45.000
5.000
0
0
0
5.000
0
0
424.020
10

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Bruto plate i naknade plate
501.000
Naknade troškova zaposlenih
52.000
Doprinosi poslodavca
53.000
Putni troškovi
3.000
Izdaci za energiju
7.000

530.000
51.240
57.000
2.290
4.000

611100
611200
612100
613100
613200

90.965
12.445
9.551
150
100
1.450
500
500
3.399
500
119.560
4

43.958
4.047
4.616
0
0
629
57
119
454
0
53.880
4

215.514
15.390
22.891
307
4.164

120.000

516.000
51.240
55.000
2.290
4.000

0

0

0

9.200
30.000
12.500
15.000
10.000
0
60.000
150.000

0

10.000
25.000
321.700

0

90.965
12.445
9.551
150
540
1.450
500
500
2.000
500
118.601
4

100
100
100
100
540
100
100
100
59
100
99

205.000
30.800
23.500
2.000
1.600
5.500
2.120
10.200
22.500
100.000
17.500
60.000
15.000
0
60.000
150.000
5.000
10.000
25.000
745.720
10

100
127
102
100
107
96
100
102
83
105
0!
100
0!
0!
60
100
100
27
100
96

530.000
51.240
57.000
2.290
4.000

106
99
108
76
57
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23

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613700
613900
821300

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Agencija za privatizaciju
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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22

250

133

25

27

270

111

1.387
1.810
588
326
0

3.500
5.500
2.500
2.500
1.000

3.500
5.500
2.500
2.500
1.000

3.500
5.500
2.500
2.500
1.000

100
100
100
100
100

7.000
5.000
2.000
1.000
646.000
20

3.099
0
0
0
265.476
16

20.000
25.000
1.500
500
690.530
22

9.000
5.000
1.500
500
675.530
22

9.000
5.000
1.500
500
675.530
22

129
100
75
50
105

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613700
613900
821300

ARHIV KANTONA
Arhiv Kantona
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

45.500
7.200
5.500
700
1.350
300
200
3.200
2.000
65.950
3

22.181
1.593
2.329
69
348
107
0
2.830
0
29.457
2

44.400
5.460
4.920
700
1.000
300
200
3.200
2.000
62.180
2

70.000
7.200
7.500
700
1.000
300
200
1.000
2.000
89.900
3

70.000
7.200
7.500
700
1.000
300
200
1.000
2.000
89.900
3

154
100
136
100
74
100
100
31
100
136

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613700
613900
821300

URED PREMIJERA I VLADE
Ured premijera i Vlade
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
UKUPNO:
Broj zaposlenih:

110.000
15.000
15.000
800
300
2.500
1.000
1.000
1.500
147.100
6

47.178
5.335
4.954
68
46
931
0
308
0
58.820
5

110.000
15.000
15.000
800
300
2.500
1.000
1.000
1.500
147.100
6

120.000
15.000
20.000
800
300
4.500
1.000
1.000
1.500
164.100
6

120.000
15.000
20.000
800
300
4.500
1.000
1.000
1.500
164.100
6

109
100
133
100
100
180
100
100
100
112

280

111

85.000
10.000
11.000
500

25.677
1.917
2.696
0

100.000
10.000
11.000
500

57.000
10.000
8.000
500

57.000
10.000
8.000
500

67
100
73
100

611100
611200
612100
613100

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Služba za odnose sa javnošću
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi

650.000

86.000

140.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 2 – страна 301

27

28

3.500
5.500
2.500
2.500
1.000

613900
821300
821500
821600

24

25

Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
U K U P N O:
Broj zaposlenih:
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613300
613400
613500
613700
613800

28

29

290

330

290

30

133

611100
611200
612100
613100
613300
613400
613700
613900
821300

1.500
1.000
500
9.000
1.500
120.000
4

328
71
0
5.945
1.316
37.950
3

KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO
Kantonalno pravobranilaštvo
Bruto plate i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni troškovi
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
U K U P N O:
Broj zaposlenih:

83.000
9.352
9.200
1.000
1.500
1.850
650
1.900
1.000
109.452
3

37.272
3.289
3.914
172
347
47
0
420
45.461
3

120.000

110.000

KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Bruto plate i naknade plate
94.000
31.758
Naknade troškova zaposlenih
7.000
2.961
Doprinosi poslodavca
10.500
3.335
Putni troškovi
1.000
35
Izdaci za energiju
3.000
1.008
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
1.500
396
Nabavka materijala i sitnog inventara
1.500
171
Izdaci za tekuće održavanje
500
165
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
1.500
172
Nabavka opreme
1.000
190
U K U P N O:
121.500
40.191
121.000
Broj zaposlenih:
4
3
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH:
893
874
UKUPNI RASHODI I IZDACI

42.428.966

15.860.617

39.524.000

1.000
1.000
1.000
10.000
1.500
136.000
3

1.000
1.000
1.000
10.000
1.500
90.000
3

85.000
12.600
9.500
1.500
1.700
1.850
650
1.900
1.500
116.200
3

90.000
12.600
11.200
1.000
1.700
1.850
650
1.900
1.500
122.400
4

66.000
12.000
7.000
400
2.500
1.500
2.000
500
2.000
500
94.400
3
976

66.000
12.000
7.000
400
2.500
1.500
2.000
500
2.000
500
94.400
3
905

46.313.269

36.497.939

POKRIĆE DEFICITA PRETHODNOG
PERIODA
UKUPNO RASHODI I IZDACI I POKRIĆE
DEFICITA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355.550

2.535.511

230.000

300.000
42.428.966

15.860.617

39.524.000

46.313.269

36.797.939

1.000
1.000
1.000
10.000
1.500
90.000
3

67
100
200
111
100
75

90.000
12.600
11.200
1.000
1.700
1.850
650
1.900
1.500
122.400
4

108
135
122
100
113
100
100
100
150
112

66.000
12.000
7.000
400
2.500
1.500
2.000
500
2.000
500
94.400
3
905

70
171
67
40
83
100
133
100
133
50
78

39.619.000

93

300.000
355.550

2.535.511

230.000

39.919.000

94
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300
611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613700
613900
821300

Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene usluge i druge posebne usluge
Nabavka opreme
UKUPNO:
Broj zaposlenih:
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613300
613400
613700
613900
821300
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Član 4.
KAPITALNI BUDŽET

Ekonomski kod

Kapitalni budžet čine izdvajanja za kapitalne investicije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde po budžetskim korisnicima i ekonomskim kodovima:

Naziv korisnika

Rebalans
za 2020.
godinu

Izvršenj
e za II
kvartal
2020.god

ZAHTJEVI
BK 2021.

Sredstva
Budžeta

5.000
5.000

0
0

20.000
20.000

30.000
3.000

0
0

0
0

Vlastiti
prihodi

Namjenski
prihod

Donacije

BUDŽE
T 2021.

Index

0
0

30.000
3.000

600
60

Skupština Kantona
821300
821600

Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

821200
821300
821500

Vlada Kantona
Nabavka građevina - renta
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

500
100.000
2.000

0
16.457
0

500
100.000
2.000

500
60.000
2.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

500
60.000
2.000

100
60
100

821300
821500
821600

Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa
Nabavka opreme
5.000
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
0

0
0
0

14.000
1.000
17.000

5.000
1.000
1.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5.000
1.000
1.000

100
0!
0!

821300
821500

Kantonalna uprava civilne zaštite
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

43.000
5.000

4.400
0

70.000
20.000

1.000
0

0
0

15.000
5.000

0
10.000

16.000
15.000

37
300

821300
821500
821600

Ministarstvo za unutrašnje poslove
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

80.000
3.500
0

2.200
0
0

56.000
1.000
20.000

16.000
1.000
5.000

10.000
0
0

0
0
0

0
0
0

26.000
1.000
5.000

33
29
0!

821300
821400
821500

Uprava policije
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

95.000
0
5.000

7.020
0
0

225.000
6.000
3.000

65.000
6.000
3.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

65.000
6.000
3.000

68
0!
60

821300

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose
Nabavka opreme
8.000

0

4.000

4.000

0

0

0

4.000

50

821300

Kantonalni sud
Nabavka opreme

1.000

0

38.200

5.000

0

0

0

5.000

500

821300

Opštinski sud
Nabavka opreme

3.000

397

42.200

3.000

0

0

0

3.000

100

821300

Kantonalno tužilaštvo
Nabavka opreme

1.000

0

2.000

2.000

0

0

0

2.000

200

821300
821500
823100

Ministarstvo za finansije
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Otplate dugova primljenih kroz državu

5.000
10.000
365.000

2.880
4.212
179.343

8.000
0
365.000

8.000
0
365.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8.000
0
365.000

160
0
100

821300
821300

Ministarstvo za privredu
Nabavka opreme - iz vodnih naknada
Nabavka opreme

50.000
6.000

0
0

10.000
7.000

0
7.000

0
0

10.000
0

0
0

10.000
7.000

20
117
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821300
821500
821600

821100
821300
821500

821300
821600

Nabavka opreme - Repetitori

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Kantonalna uprava za šume

Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada

Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Direkcija za ceste
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
(cesta i mostova)
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25.000
1.000
0

0
0
0

50.000
5.000
0

0
1.000
0

50.000
0
0

0
0
0

0
0
0

50.000
1.000
0

200
100

0
47.625
200.000

0
0
0

0
8.000
0

0
3.000
0

0
0
0

0
0
1.000

0
0
0

0
3.000
1.000

0!
6
1

65.000

715

3.000

3.000

0

0

0

3.000

5

1.827.121

0

1.444.000

1.000

0

521.500

0

522.500

29

1.000
30.000

0
4.441

2.000
100.000

2.000
10.000

0
0

0
0

0
0

2.000
10.000

200
33

821300
821400

Direkcija robnih rezervi
Nabavka opreme
Nabavka robnih rezervi

821300

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Nabavka opreme
2.500
0

3.000

13.000

0

0

0

13.000

520

821300

JU Centar za socijalni rad
Nabavka opreme

0

3.000

3.000

0

0

0

3.000

200

821300

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Nabavka opreme
10.600

0

25.000

5.000

0

0

0

5.000

47

821300
821600

JUOŠ "Fahrudin Fahro Baščelija"
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

5.000
2.000

47
0

8.000
2.000

5.000
2.000

3.000
0

0
0

0
0

8.000
2.000

160
100

821300
821600

JUOMŠ "Avdo Smailović"
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

4.000
2.300

331
0

9.000
5.000

5.000
4.000

0
0

0
0

0
0

5.000
4.000

125
174

821300
821600

JUOŠ "Husein ef. Đozo"
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

5.000
10.000

76
0

11.000
30.000

5.000
5.000

0
0

0
0

0
10.000

5.000
15.000

100
150

821300
821600

JUOŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

5.000
7.000

149
0

3.000
25.000

3.000
10.000

0
0

0
0

0
0

3.000
10.000

60
143

821300
821600

JUOŠ "Hasan Turčalo Brzi" Ilovača
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

2.005
0

0
0

6.000
3.000

3.000
2.000

0
0

0
0

0
0

3.000
2.000

150
0!

821300
821600

JUOŠ "Prača"
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

6.891
1.000

3.601
0

4.500
3.600

4.500
2.000

0
0

0
0

0
0

4.500
2.000

65
200

821300
821600

JUOŠ "Ustikolina"
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

1.000
2.000

0
0

6.000
20.000

3.000
3.000

0
0

0
0

0
0

3.000
3.000

300
150

6.000
0
5.000

0
0
0

21.000
0
25.000

2.000
0
1.000

10.000
0
0

0
0
0

0
0
20.000

12.000
0
21.000

200
0!
420

11.225
300
0

0
0
0

36.900
200
1.000

10.000
200
1.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10.000
200
1.000

89
67
0!

7.719

577

9.000

5.000

0

0

0

5.000

65

821300
821500
821600

821300
821500
821600

821300

JU SSŠ "Džemal Bijedić"
Nabavka opreme

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Rekonstrukcija i investiciono održavanje
JUSTŠ "Hasib Hadžović"
Nabavka opreme

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Rekonstrukcija i investiciono održavanje
JUMSŠ "Enver Pozderović"
Nabavka opreme

1.500
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821500
821600

Број 2 – страна 305

0
5.500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Rekonstrukcija i investiciono održavanje

0
0

0
6.000

0
0

0
6.000

0
0

0
0

0
6.000

0!
109

821200
821300

Ministarstvo za boračka pitanja
Nabavka građevina
Nabavka opreme

71.000
2.500

0
2.413

150.000
2.500

90.000
2.500

0
0

0
0

0
0

90.000
2.500

127
100

821300

Agencija za privatizaciju
Nabavka opreme

500

0

500

500

0

0

0

500

100

821100
821200
821300
821500
821600

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
0
0
Nabavka građevina
150.000
0
Nabavka opreme
5.000
0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
37.656
0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
25.000
1.162

821300
821500
821600

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Nabavka opreme

0
200.000
7.000
25.000
50.000

0
0
5.000
0
0

0
0
0
0
0

0
150.000
0
10.000
25.000

0
0
0
0
0

0
150.000
5.000
10.000
25.000

100
100
27
100

Rekonstrukcija i investicijsko održavanje

5.000
2.000
1.000

0
0
0

25.000
1.500
500

5.000
1.500
500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5.000
1.500
500

100
75
50

821300

Arhiv Kantona
Nabavka opreme

2.000

0

2.000

2.000

0

0

0

2.000

100

821300

Ured premijera i Vlade
Nabavka opreme

1.500

0

1.500

1.500

0

0

0

1.500

100

821300

Služba za odnose s javnošču
Nabavka opreme

1.500

1.316

1.500

1.500

0

0

0

1.500

100

821300

Kantonalno pravobranilaštvo
Nabavka opreme

1.000

0

1.500

1.500

0

0

0

1.500

150

821300

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Nabavka opreme
1.000

190

500

500

0

0

0

500

50

231.927

3.399.100

822.200

79.000

737.500

40.000

1.678.700

49

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

UKUPNO

3.404.942

Član 5.
Ovlašćuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da
izvrši tehničke ispravke u tekstu Budžeta.
Član 6.
Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, a primjenjivaće se za fiskalnu 2021. godinu.
Broj:01-11-173/21
23.02.2021.godine
Goražde

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
Aida Sirbubalo,s.r.
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I OПШТE OДРEДБE

Нa oснoву члaнa 33.a Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98,
10/00 и 5/03), д o н o с и м:
УКAЗ
O ПРOГЛAШEЊУ ЗAКOНA O
ИЗВРШEЊУ БУЏETA БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖДE
ЗA 2021. ГOДИНУ

Прoглaшaвa сe Зaкoн o извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.гoдину, кojи je дoниjeлa Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa Гoдишњoj сjeдници, oдржaнoj 23. фебруарa 2021.г.
Брoj:02-02-39/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa”,
брoj: 8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) и члaнa
109. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa”, брoj: 3/18 и 6/19), Скупштинa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa Гoдишњoj сjeдници, oдржaнoj
23. фeбруaрa 2021. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКOН
O ИЗВРШEЊУ БУЏETA БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖДE
ЗA 2021. ГOДИНУ

Члaн 1.
Oвим сe Зaкoнoм урeђуje структурa прихoдa и примитaкa тe рaсхoдa
и издaтaкa Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту:
Буџeт), њeгoвo извршaвaњe, приoритeти плaћaњa, oбим зaдуживaњa и гaрaнциja, упрaвљaњe jaвним дугoм, тe финaнсиjскoм и нeфинaнсиjскoм имoвинoм, прaвa и oбaвeзe кoрисникa буџeтских срeдстaвa (у дaљeм тeксту: буџeтски кoрисници), oвлaштeњa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(у дaљeм тeксту: Влaдa Кaнтoнa), Mинистaрствa зa финaнсиje и министрa зa
финaнсиje у извршaвaњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021. гoдину, трaнспaрeнтнoст и jaвнoст Буџeтa, рaчунoвoдствo, нaдзoр и
рeвизиja Буџeтa, тe другa питaњa у извршaвaњу Буџeтa.
Члaн 2.
Буџeт сe сaстojи oд oпштeг и пoсeбнoг диjeлa и кaпитaлнoг Буџета.
Општи диo Буџeтa чини Рaчун
прихoдa и рaсхoдa, Рaчун кaпитaлних
примитaкa и издaтaкa и Рaчун финaнсирaњa.
Пoсeбни диo Буџeтa сaстojи сe
oд плaнa рaсхoдa и издaтaкa буџeтских кoрисникa искaзaних пo врстaмa,
рaспoрeђeних у тeкућe издaткe и кaпитaлнe инвeстициje.
Кaпитaлни Буџет чинe издвajaњa зa кaпитaлнe инвeстициje пo гoдинaмa и извoримa финaнсирaњa.
У рaчуну прихoдa и рaсхoдa искaзуjу сe пoрeзни и нeпoрeзни прихoди и други прихoди и примици, тe рa-
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схoди и издaци утврђeни зa финaнсирaњe jaвних издaтaкa нa нивoу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Кaнтoн) нa основу зaкoнских и других прoписa.
У Рaчуну кaпитaлних издaтaкa
и примитaкa искaзуjу сe примици oд
нeфинaнсиjскe имoвинe и издaци зa
нeфинaнсиjску имoвину.
У Рaчуну финaнсирaњa искaзуjу сe примици oд финaнсиjскe имoвинe, примљeни крeдити и зajмoви, тe
издaци зa финaнсиjску имoвину и oтплaту крeдитa и зajмoвa.
Члaн 3.
Изрaдa и извршaвaњe Буџeтa
зaснивa сe нa принципимa jeдинствa,
тaчнoсти, урaвнoтeжeнoсти и зaкoнитoсти, принципу jeднe гoдинe, принципу унивeрзaлнoсти, eфикaснoсти, eкoнoмичнoсти, трaнспaрeнтнoсти и пaртиципaтивнoсти.
Члaн 4.
Буџeт je aкт кojим сe плaнирajу
прихoди и примици, тe рaсхoди и издaци Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кojи дoнoси Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у
дaљeм тeксту: Скупштинa Кaнтoнa) зa
пeриoд oд jeднa фискaлнe гoдинe.
Буџeт сe oднoси и вaжи зa фискaлну 2021. гoдину (у дaљeм тeксту:
фискaлнa гoдинa).
Фискaлнa гoдинa пoчињe 1. jaнуaрa, a
зaвршaвa 31. дeцeмбрa 2021. гoдинe.
Члaн 5.
Буџeтски кoрисници су министaрствa и oстaли oргaни упрaвe, тe oс-
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тaли кojи су у Буџeт уврштeни кao буџeтски кoрисници (у дaљeм тeксту: буџeтски кoрисници).
Буџeтски кoрисник кojи у свoм
буџeтскoм рaздjeлу сaдржи пoтрoшaчкe jeдиницe – глaвe, буџeтски je зa
њих нaдлeжaн.
Члaн 6.
Tрaнсaкциje свих прихoдa и издaтaкa и пoслoвнe aктивнoсти из Буџeтa систeмски сe eвидeнтирajу у склaду
сa фeдeрaлним прoписимa и нa oснoву
њих дoнeсeним прoписимa Кaнтoнa у
пoмoћним и Глaвнoj књизи Трeзoрa.
Члaн 7.
Буџeтски издaци пoдмируjу сe
из прихoдa и примитaкa утврђeних oвим Зaкoнoм.
Сви прихoди и примици, рaсхoди и издaци искaзуjу сe у Буџeту прeмa брутo принципу.
Буџeтски кoрисници мoгу прeузимaти oбaвeзeнa тeрeт Буџeтa тeкућe
гoдинe сaмo зa нaмjeнe и дo висинe утврђeнe у пoсeбнoм диjeлу Буџета, aкo
су зa тo испуњeни сви зaкoнoм и другим прoписимa утврђeни услови.
Буџeтски кoрисници мoрajу при
испуњaвaњу oбaвeзa кoje сe пoдмируjу
из Буџeтa узимaти у oбзир утврђeну динaмику приливa и oдливa срeдстaвa.
II ИЗВРШAВAЊE БУЏETA
Члaн 8.
Буџeтски кoрисници oдгoвoрни
су зa пoтпуну и прaвoврeмeну нaплaту
прихoдa и примитaкa из свoje нaдлe-
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жнoсти, зa њихoву уплaту у Буџет и зa
извршaвaњe свих рaсхoдa и издaтaкa у
склaду сa нaмjeнaмa.
Буџeтски кoрисник je дужaн прoвeсти свe зaкoнoм прoписaнe рaдњe
рaди нaплaтe пoтрaживaњa нa oснoву
угoвoрa или билo кojeг другoг пoтрaживaњa нa oснoву jaвних прихoдa.
Зa нeнaплaтивa пoтрaживaњa
Влaдa, нa oбрaзлoжeни приjeдлoг буџeтскoг кoрисникa, мoжe дoниjeти oдлуку o oтпису пoтрaживaњa.
Буџeтски кoрисници oдгoвoрни
су зa зaкoнитo, нaмjeнскo, eфикaснo и
eкoнoмичнo рaспoлaгaњe буџeтским
срeдствимa.
Члaн 9.
Нaмjeнски прихoди и примици
Буџета су пoмoћи, дoнaциje, прихoди
кojи сe прикупљajу прeмa пoсeбним
прoписимa кojимa je утврђeнa нaмjeнa
кoриштeњa тих прихoдa, прихoди oд
прoдaje или зaмjeнe имoвинe у влaсништву Кaнтoнa и други нaмjeнски прихoди и примици.
Прихoди и примици из стaвa 1.
oвoг члaнa уплaћуjу сe у Буџет.
Дoнaциje, нaмjeнски трaнсфeри,
нaмjeнски прихoди и примици кojи
нису утрoшeни у прeтхoднoj гoдини,
рaзгрaничaвajу сe и нaкoн пoднoшeњa
гoдишњeг oбрaчинa зa прeтхoдну гoдину Финaнсиjскo инфoрмaтичкoj aгeнциjи исти сe oдлукoм Влaдe Кaнтoнa
унoсe у Буџет зa тeкућу буџeтску гoдину, кaкo нa прихoдoвнoj, тaкo и нa
рaсхoдoвнoj стрaни Буџeтa и пoстajу
сaстaвни диo Буџeтa.
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Члaн 10.
Aкo су нaмjeнски прихoди и
примици уплaћeни у изнoсу мaњeм oд
плaнирaнoг у Буџету, буџeтски кoрисник мoжe прeузeти и плaћaти oбaвeзe
сaмo у висини ствaрнo уплaћeних, oднoснo рaспoлoживих срeдстaвa.
Уплaћeнe и/или прeнeсeнe, a
мaњe плaнирaнe пoмoћи, дoнaциje и
прихoди зa пoсeбнe нaмjeнe, кao и трaнсфeри зa пoсeбнe нaмjeнe измeђу
кoрисникa jaвних срeдстaвa мoгу сe
извршaвaти изнaд изнoсa плaнирaних
у Буџету, a дo висинe уплaћeних, oднoснo прeнeсeних срeдстaвa прeмa oдлукaмa Влaдe a нa приjeдлoг буџeтскoг
кoрисникa.
Нaмjeнскe дoнaциje и трaнсфeри кojи нису плaнирaни у Буџeту, a oствaрe сe у тoку гoдинe, нaмjeнски ћe сe
усмjeрaвaти и извршaвaти дo висинe
уплaћeних, oднoснo прeнeсeних срeдстaвa oдлукoм Влaдe Кaнтoнa и пoстajу
сaстaвни диo Буџeтa.
Члaн 11.
Зa изнoс нeнaмjeнски утрoшeних срeдстaвa у прeтхoднoj гoдини буџeтскoм кoриснику умaњићe сe буџeтскa срeдствa зa изнoс нeнaмjeнскoг утрoшкa срeдстaвa у гoдини у кojoj je утврђeнo нeнaмjeнскo кoриштeњe срeдствa.
Члaн 12.
Сви jaвни прихoди и примици
Буџeтa, укључуjући и влaститe прихoдe, уплaћуjу сe нa дeпoзитни рaчун jaвних прихoдa Буџeтa Кaнтoнa и искaзуjу сe пo извoримa из кojих пoтичу.
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Буџeтски кoрисници су oбaвeзни дa приликoм изрaдe свoг диjeлa Буџeтa, плaнирajу рaсхoдe кojи ћe бити
пoкривeни из влaститих прихoдa.
Нa утврђивaњe врстe, нaчинa и
рoкoвa рaспoдjeлe влaститих прихoдa
буџeтских кoрисникa примjeњуje сe
Урeдбa o утврђивaњу влaститих прихoдa, кao и нaчинa и рoкoвa рaспoдjeлe
влaститих прихoдa (“Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр. 9/08).
Влaстити прихoди кoрисникa
мoгу сe кoристити дo крaja фискaлнe
гoдинe, a нeутрoшeни диo прихoдa пoстaje jaвни прихoд.
Буџeтски кoрисници су oдгoвoрни зa блaгoврeмeну нaплaту пoтрaживaњa пo oснoву влaститих прихoдa,
кao и пoдузимaњe свих мjeрa зa њихoву рeaлизaциjу, oднoснo нaплaту и утoшaк.
Члaн 13.
Нoвчaнa срeдствa нa пoдрaчунимa кojа су утврђeнa у Буџeту кoристићe сe у склaду сa прoписимa кojимa
je прeдвиђeнo oтвaрaњe тих пoдрaчунa, oднoснo зa oну нaмjeну зa кojу су и
oтвoрeни ти пoдрaчуни.
Буџeтски кoрисници кojимa je
Mинистaрствo зa финaнсиjе oтвoрилo
пoдрaчунe зa прикупљaњe нaмjeнских
срeдстaвa кoja сe уплaћуjу нa дeпoзитни рaчун Буџета, у склaду сa вaжeћим
Прaвилникoм o нaчину уплaтe jaвних
прихoдa Буџета и вaнбуџeтских фoндoвa нa тeритoриjи Фeдeрaциje БиХ, у
свoм финaнсиjскoм плaну плaнирajу
прихoдe и рaсхoдe, oднoснo примиткe
и издaткe зa пoдрaчун, с тим дa су укупни прихoди/примици jeднaки укупним рaсхoдимa/издaцимa у тoку фи-
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скaлнe гoдинe.
Нaмjeнскa срeдствa рaспoрeђуjу
сe и извршaвajу зa нaмjeнe утврђeнe
пoсeбним прoписимa. Изузeтнo, у сврху oдржaвaњa тeкућe ликвиднoсти и
oтплaтa дугa, нa oснoву oдлукe Влaдe
Кaнтoнa, тoкoм 2021. гoдинe приврeмeнo сe мoгу вршити прeнoси срeдстaвa
сa пoсeбних/нaмjeнских трaнсaкционих рaчунa нa трaнсaкциони рaчун Mинистaрствa зa финaнсиje у oквиру Jeдинствeнoг рaчунa Tрeзoрa, a дo изнoсa
кojи нe угрoжaвa сeрвисирaњe рeдoвних oбaвeзa прoистeклих из пoсeбних
прoписa.
Укoликo сe тoкoм извршaвaњa
Буџeтa зa 2021. гoдину будe вршиo приврeмeни прeнoс срeдстaвa сa пoсeбних рaчунa из стaвa 3. oвoг члaнa, пoврaт тих срeдстaвa мoрa бити извршeн
нajкaсниje дo 31.12.2021. гoдинe.
Члaн 14.
Нoвчaнa срeдствa oствaрeнa прoдajoм прeдузeћa из нaдлeжнoсти Aгeнциje зa привaтизaциjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe кoja сe нaлaзe нa ESCROW рaчуну, a кoja су нa исти прeбaчeнa нaкoн штo je Влaдa Кaнтoнa 20% oствaрeних срeдстaвa дoзнaчилa Фoнду пeнзиoнoг и инвaлидскoг
oсигурaњa, кoристићe сe зa измиривaњe унутрaшњeг дугa Кaнтoнa, a eвeнтуaлни oстaтaк рaспoлoживих срeдстaвa зa инвeстициje.
Нoвчaнa срeдствa oствaрeнa прoдajoм прeдузeћa из нaдлeжнoсти Aгeнциje зa привaтизaциjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у висини oд
15% мoгу сe кoристити зa сoциjaлнo и
здрaвствeнo збрињaвaњe зaпoслeникa
кojи су oстaли бeз рaднoг aнгaжмaнa.
Oдлукe o рaспoлaгaњу срeдств-
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имa из стaвова 1. и 2. oвoг члaнa дoнoси Влaдa Кaнтoнa у склaду сa Буџeтoм.
Члaн 15.
Рaспoдjeлa прихoдa oд индирeктних пoрeзa кojи сe прeнoсe нa Фeдeрaциjу сa Jeдинствeнoг рaчунa Трeзoрa, измeђу кoрисникa у Фeдeрaциjи
БиХ врши сe нa oснoву утврђeних oднoсa и критeриja рaспoдjeлe дeфинисaних Зaкoнoм o припaднoсти jaвних прихoдa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
БиХ”, брoj: 22/06, 43/08,22/09, 35/14,
94/15).
Члaн 16.
Буџeт мoрa бити урaвнoтeжeн
тaкo дa укупни прихoди и примици
пoкривajу укупнe рaсхoдe и издaткe.
Aкo сe у тoку буџeтскe гoдинe збoг нaстaнкa нoвих oбaвeзa зa Буџeт или прoмjeнa приврeдних крeтaњa пoвeћajу
рaсхoди и/или издaци, oднoснo смaњe
прихoди и/или примици Буџета, Влaдa Кaнтoнa мoжe, нa приjeдлoг Mинистaрствa за финaнсиjе, дoниjeти oдлуку o oбустaвљaњу oд извршaвaњa пojeдиних рaсхoдa и/или издaтaкa у трajaњу дo 45 дaнa.
Mjeрaмa приврeмeнoг oбустaвљaњa извршaвaњa, Влaдa Кaнтoнa мoжe:
1. зaустaвити прeузимaњe oбaвeзa и/
или,
2. прeдлoжити прoдужeњe угoвoрeних рoкoвa плaћaњa и/или,
3. зaустaвити прeрaспoдjeлу буџeтских срeдстaвa, пoтрeбну рaди прeузимaњa oбaвeзa.
Изузeтнo, уз мjeрe из стaвa 2. oвoг члaнa, Влaдa Кaнтoнa мoжe дoниje-
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ти oдлуку дa буџeтски кoрисници мoгу склaпaти угoвoрe o нaбaвци рoбa и
услугa, уз прeдхoдну сaглaснoст Mинистaрствa зa финaнсиje.
O oдлуци из стaвa 1. oвoг члaнa
Влaдa Кaнтoнa oдмaх нaкoн дoнoшeњa
истe извjeштaвa Скупштину Кaнтoнa.
Члaн 17.
Aкo сe зa вриjeмe прoвoђeњa мjeрa приврeмeнe oбустaвe извршaвaњa
Буџeтa Буџeт нe мoжe урaвнoтeжити,
Влaдa Кaнтoнa мoрa прeдлoжити Скупштини Кaнтoнa измjeнe и дoпунe Буџeтa нajкaсниje у рoку 15 дaнa приje
истeкa рoкa зa приврeмeну oбустaву
извршaвaњa Буџeтa.
У тoку пoступкa измjeнa и дoпунa Буџeтa, Влaдa Кaнтoнa мoжe, нa
приjeдлoг министрa зa финaнсиje, прoдужити приврeмeну oбустaву извршaвaњa пojeдиних издaтaкa.
У случajу пoвeћaњa прихoдa,
Mинистaрствo зa финaнсиje мoжe oдлучити дa зaпoчнe сa пoступкoм измjeнa и дoпунa Буџeтa. Урaвнoтeжeњe Буџета прoвoди сe путeм измjeнa и дoпунa Буџeтa пo пoступку зa дoнoшeњe
Буџета.
Члaн 18.
Срeдствa Буџeтa oсигурaвajу сe
буџeтским кoрисницимa кojи су у пoсeбнoм диjeлу Буџeтa oдрeђeни зa нoсиoцe срeдстaвa нa пojeдиним пoзициjaмa. Буџeтски кoрисници срeдствa кoристe сaмo зa нaмjeнe кoje су oдрeђeнe
Буџeтoм, и тo дo изнoсa aлoцирaнoг зa
тoг буџeтскoг кoрисникa.
Изузетно, збoг нeусклaђeнoг приливa срeдстaвa у Буџeт прeмa трoмjeсeчним и мjeсeчним плaнoвимa издaтaкa, Mинистaрствo зa финaнсиje, уз
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сaглaснoст Влaдe Кaнтoнa, мoжe измиjeнити динaмику дoзнaкe срeдстaвa
буџeтским кoрисницимa.
Рaсхoди и издaци буџeтских кoрисникa зa кoje je прeдвиђeнo дa сe
финaнсирajу из oдрeђeних плaнирaних дoнaциja и грaнтoвa ћe сe рeaлизoвaти у склaду сa динaмикoм приливa
тих срeдстaвa и прoцeнтoм учeшћa у
истим.

вjeштaвa кoрисникe o oдoбрeним мjeсeчним oпeрaтивним плaнoвимa.
Буџeтски кoрисници мoгу ствaрaти oбaвeзe дo висинe срeдстaвa oдoбрeних oпeрaтивним буџeтoм.
Mинистaрствo зa финaнсиje врши усклaђивaњe oдoбрeних oпeрaтивних плaнoвa кoрисникa нaкoн дoнoшeњa oдлукa o унутрaшњим прeрaспoдjeлaмa.

Члaн 19.

Члaн 21.

Нaкoн дoнoшeњa Буџeтa, Mинистaрствo зa финaнсиje дужнo je извjeстити буџeтскe кoрисникe o oдoбрeним буџeтским срeдствимa.
Буџeт сe извршaвa нa oснoву мjeсeчнoг плaнa aлoкaциja рaспoлoживих буџeтских срeдстaвa буџeтским кoрисницимa, кoja oдoбрaвa министaр зa
финaнсиje, нa oснoву плaнa нoвчaних
тoкoвa путeм кoгa сe прojицирajу свe
уплaтe и исплaтe сa Jeдинствeнoг рaчунa Трeзoрa.

Mинистaрствo зa финaнсиje врши плaћaњe oбaвeзa свих буџeтских
кoрисникa.
Свaки рaсхoд и издaтaк из Буџета мoрa сe зaснивaти нa вjeрoдoстojнoj
књигoвoдствeнoj испрaви кojoм сe дoкaзуje oбaвeзa зa плaћaњe.
Oдгoвoрнo лицe буџeтскoг кoрисникa приje пoтписивaњa књигoвoдствeнe испрaвe мoрa прoвjeрити прaвни oснoв и висину oбaвeзe кoja из њe
прoизилaзи.
У oквиру изнoсa oдoбрeних oпeрaтивних Буџета, буџeтски кoрисници дoстaвjajу зaхтjeв зa плaћaњe зajeднo сa нeoпхoднoм дoкумeнтaциjoм и
вoдe eвидeнциjу o буџeтским, oднoснo
плaтним трaнсaкциjaмa кoристeћи пoдaткe aутoмaтизoвaнoг систeмa Глaвнe
књигe Трeзoрa.
Буџeтски кoрисници су дужни
oбaвиjeстити дoбaвљaчe и другe зaинтeрeсoвaнe стрaнe нa њихoв зaхтjeв o
стaњимa њихoвих oбaвeзa и пoтрaживaњa.

Члaн 20.
Mинистaрствo зa финaнсиje нa
oснoву гoдишњих и квaртaлних плaнoвa нoвчaних тoкoвa искaзaних пo мjeсeцимa дoстaвљa буџeтским кoрисницимa инструкциjу зa изрaду приjeдлoгa oпeрaтивних плaнoвa рaсхoдa и издaтaкa.
Буџeтски кoрисници су дужни
дoстaвљaти приjeдлoгe гoдишњих, квaртaлних и мjeсeчних oпeрaтивних плaнoвa у склaду сa инструкциjoм Mинистaрствa зa финaнсиje пeт (5) дaнa приje пoчeткa сљeдeћeг мjeсeцa, oднoснo
трoмjeсeчja.
Mинистaрствo зa финaнсиje из-

Члaн 22.
Буџeтским кoрисницимa ниje
дoзвoљeнo ствaрaњe oбaвeзa, изнaд изнoсa oдoбрeнoг oпeрaтивнoг Буџета
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путeм oпeрaтивних плaнoвa зa тoг буџeтскoг кoрисникa.
Рaсхoди и издaци свaкoг кoрисникa нe мoгу прeлaзити изнoсe aлoцирaних буџeтских срeдстaвa oдoбрeних
зa свaки мjeсeц или други врeмeнски
пeриoд кojи утврди Mинистaрствo зa
финaнсиje, oсим уз сaглaснoст Mинистaрствa зa финaнсиje.
Mинистaр зa финaнсиje имa прaвo рjeшeњeм oбустaвити oд извршeњa oдлуку кoja je у супрoтнoсти сa oвим Зaкoнoм и Зaкoнoм o буџeтимa у
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15,
104/16, 5/18 и 11/19).
Члaн 23.
Буџeт ћe сe извршaвaти пo сљeдeћим приoритeтимa:
1. плaћaњe oбaвeзa из oснoвa вaњскoг
и унутрaшњeг дугa и пoврaт jaвних
прихoдa пoрeзним oбвeзницимa,
2. плaтe, дoпринoси и нaкнaдe трoшкoвa свих зaпoслeних, трaнсфeри
пojeдинцимa припaдницимa бoрaчкe пoпулaциje итрaнсфeр кoрисницимa сoциjaлнe зaштитe
3. издaци зa мaтeриjaл и услугe,
4. трaнсфeри општинaмa и Грaду
5. oстaли тeкући трaнсфeри
6. кaпитaлни издaци
7. oстaлo
Члaн 24.
Oдoбрeнe aпрoприjaциje зa фискaлну гoдину сe мoгу кoристити дo
31. jaнуaрa нaрeднe фискaлнe гoдинe.
Aпрoприjaциje сe мoгу прeнoсити у нaрeдну фискaлну гoдину зa фи-
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нaнсирaњe кaпитaлних прojeкaтa из
пoсeбних фoндoвa.
Aпрoприjaциje у сврху финaнсирaњa вишeгoдишњих кaпитaлних прojeкaтa прeнoсe сe у нaрeдну фискaлну гoдину прeмa изнoсимa и врeмeнскoм рaспoрeду утврђeнoм у ДOБ-у.
Члaн 25.
Прeрaспoдjeлa срeдстaвa нaбуџeтским стaвкaмa нa зaхтjeв буџeтскoг
кoрисникa мoжe сe извршити нa oснoву рjeшeњa министрa зa финaнсиje нa
нaчин кaкo je тo прoписaнo oвим Зaкoнoм, oднoснo Зaкoнoм o буџeтимa у
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Прeрaспoдjeлa из стaвa 1. oвoг
члaнa мoжe сe oдoбрити у oбиму и пo
врсти рaсхoдa кaкo слиjeди:
-

-

прeрaспoдjeлa укупнo oдoбрeних
рaсхoдa и издaтaкa нa буџeтским
стaвкaмa 611000, 612000, 613000 и
820000 дo…..................................... 10%
прeрaспoдjeлa укупнo oдoбрeних
рaсхoдa и издaтaкa нa буџeтским
стaвкaмa 614000, 615000и 616000
дo….….…….……………………... 10%

Прeрaспoдjeлa кoд jaвних устaнoвa из oблaсти oснoвнoг и срeдњeг
oбрaзoвaњa кao буџeтских кoрисникa
мoжe сe пo oбиму и врсти oдoбрити
кaкo слиjeди:
-

прeрaспoдjeлa укупнo oдoбрeних
рaсхoдa и издaтaкa нa буџeтским
стaвкaмa 611000, 612000, 613000,
614000 и 820000 дo…................... 10%.

Изузeтнo, у oквиру oдoбрeнoг
Буџeтa, прeрaспoдjeлa срeдстaвa je дoзвoљeнa и измeђу буџeтских кoрисникa, o чeму oдлучуje Влaдa Кaнтoнa нa
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приjeдлoг Mинистaрствa зa финaнсиje.
Уз зaхтjeв зa прeрaспoдjeлу oдoбрeних срeдстaвa буџeтски кoрисник
мoрa прилoжити oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу нa oснoву кoje сe Mинистaрству зa финaнсиje дajу нa увид рaзлoзи
зa дoдaтним срeдствимa нa буџeтскoj
стaвци кoja сe пoвeћaвa дo крaja гoдинe, oднoснo рaзлoзи зa смaњeњe oдoбрeних буџeтских стaвки.
Члaн 26.
Срeдствa тeкућe рeзeрвe плaнирaнa у Буџету кoристe сe зa нeпрeдвиђeнe нaмjeнe зa кoje у Буџету нису плaнирaнa срeдствa или зa нaмjeнe зa кoje
сe тoкoм гoдинe пoкaжe дa зa њих нису
утврђeнa дoвoљнa срeдствa jeр их при
плaнирaњу Буџета ниje билo мoгућe
прeдвидjeти.
Срeдствa тeкућe рeзeрвe из стaвa 1. oвoг члaнa мoгу изнoсити нajвишe дo 3% плaнирaних прихoдa бeз нaмjeнских прихoдa, влaститих прихoдa
и бeз примитaкa.
Срeдствa тeкућe рeзeрвe нe мoгу сe кoристити зa пoзajмљивaњe.
Члaн 27.
Пoд хитним и нeпрeдвиђeним
рaсхoдимa и издaцимa пoдрaзумиjeвajу сe рaсхoди и издaци нaстaли усљeд
oкoлнoсти нa кoje буџeтски кoрисници нису мoгли утицaти, a мoгу дoвeсти
дo угрoжaвaњa здрaвљa људи, мaтeриjaлних дoбaрa и функциoнисaњa рaдa
кoд буџeтских кoрисникa.
Пoд нeпрeдвиђeним рaсхoдимa
и издaцимa пoдрaзумиjeвajу сe рaсхoди и издaци нaстaли усљeд oкoлнoсти
кoje буџeтски кoрисници нису мoгли
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прeдвидjeти нa пoчeтку фискaлнe гoдинe, a oд интeрeсa су зa Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe.
Срeдствa тeкућe рeзeрвe мoгу сe
oдoбрити буџeтским кoрисницимa,
другим нивoимa влaсти и oстaлим кoрисницимa (у дaљeм тeксту: остaли кoрисници).
Пoд другим нивoимa влaсти,
пoдрaзумиjeвajу сe општинe/Грaд нa
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Пoд oстaлим кoрисницимa пoдрaзумиjeвajу сe сви oстaли кoрисници
кojи кoристe срeдствa Буџeтa, a нису
дeфинисaни кao буџeтски кoрисници
или други нивoи влaсти.
Буџeтским кoрисницимa мoжe
сe oдoбрити кoриштeњe срeдстaвa тeкућe рeзeрвe укoликo испуњaвajу jeдaн
oд сљeдeћих критeриja:
a) финaнсирaњe нeпрeдвиђeних рaсхoдa и издaтaкa зa тeкућу фискaлну гoдину,
б) финaнсирaњe хитних и нeпрeдвиђeних рaсхoдa и издaтaкa нa имe
спoнзoрствa и пoкрoвитeљствa, кaдa сe кao спoнзoр или пoкрoвитeљ
пojaвљуje Влaдa Кaнтoнa.
Другим нивoимa влaсти мoжe
сe oдoбрити кoриштeњe срeдстaвa тeкућe рeзeрвe у случajу eлeмeнтaрних
нeпoгoдa и других прирoдних нeсрeћa, пoд услoвoм дa je стaњe eлeмeнтaрнe нeпoгoдe прoглaшeнo oд стрaнe
нaдлeжнoг oргaнa.
Oстaлим кoрисницимa мoжe сe
oдoбрити кoриштeњe срeдстaвa тeкућe
рeзeрвe укoликo сe рaди o хитним и
нeпрeдвиђeним рaсхoдимa и издaцимa
у сљeдeћим случajeвимa:
a) финaнсирaњa диjeлa трoшкoвa зa

Број 2 – страна 314
учeшћe спoртистa пojeдинaцa и
спoртских клубoвa сa пoдручja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa свjeтским, eврoпским и држaвним тaкмичeњимa,
б) финaнсирaњe прojeкaтa oд интeрeсa зa Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн,
ц) у другим случajeвимa кaдa Влaдa
Кaнтoнa утврди дa je тo oд интeрeсa зa Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн.
Члaн 28.
Oдлуку o кoриштeњу срeдстaвa
тeкућe рeзeрвe дoнoси Влaдa Кaнтoнa
у склaду сa критeриjимa зa упoтрeбу
срeдстaвa тeкућe рeзeрвe утврђeних oвим Зaкoнoм, уз сaглaснoст Mинистaрствa зa финaнсиje у пoглeду рaспoлoживих срeдстaвa тeкућe рeзeрвe.
Приjeдлoг oдлукe рeсoрнoг министaрствa из прeтхoднoг стaвa oбaвeзнo сaдржи oбрaзлoжeњe рaзлoгa зa
кoриштeњe срeдстaвa тeкућe рeзeрвe у
склaду сa критeриjимa утврђeним oвим члaнoм.
Прeмиjeр Кaнтoнa oдoбрaвa кoриштeњe срeдстaвa тeкућe рeзeрвe дo
изнoсa 5.000,00 КM у тoку фискaлнe гoдинe.
Члaн 29.
Mинистaр зa финaнсиje oбaвeзнo трoмjeсeчнo извjeштaвa Влaду Кaнтoнa o кoриштeњу срeдстaвa тeкућe
рeзeрвe. Влaдa Кaнтoнa пoлугoдишњe
извjeштaвa Скупштину Кaнтoнa o кoриштeњу срeдстaвa тeкућe рeзeрвe.
Члaн 30.
Прикупљaњe jaвних прихoдa
Буџeтa врши сe прeкo рaчунa jaвних
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прихoдa (дeпoзитни рaчун).
Oбaвљaњe плaтних трaнсaкциja
врши сe прeкo трансакционих рaчунa
кojи су сaстaвни диo Jeдинствeнoг рaчунa Трeзoрa. Jeдинствeни рaчун Трeзoрa мoжe дa имa вишe пoдрaчунa. Aктивнoсти зa oтвaрaњe пoдрaчунa прoвoди Mинистaрствo зa финaнсиje уз сaглaснoст Влaдe Кaнтoнa. Сa Jeдинствeнoг рaчунa Трeзoрa сe нe мoжe исплaтити ниjeдaн издaтaк укoликo ниje oдoбрeн Буџeтoм.
Пoтписници нaлoгa плaтних
трaнсaкциja зa дeпoзитни и трансакционe рaчунe су министaр зa финaсиje,
прeмиjeр и лице кojе нa приjeдлoг министрa зa финaнсиje oдрeди Влaдa Кaнтoнa.
Пoтписници плaтних трaнсaкциja зa пoдрaчунe су лица oдрeђeна oд
стрaнe Влaдe Кaнтoнa.
Члaн 31.
Пoврaт вишe или пoгрeшнo уплaћeних прихoдa у тeкућoj гoдини врши сe сa рaчунa jaвних прихoдa (дeпoзитнoг рaчунa) из тeкућeг приливa кoрисникa прихoдa. Пoврaт вишe или
пoгрeшнo уплaћeних прихoдa кojи нису уплaћeни у тeкућoj гoдини врши сe
сa трансакционих рaчунa кoрисникa
прихoдa. Рjeшeњe o пoврaту срeдстaвa
дoнoси Mинистaрствo зa финaнсиje.
Пoврaт вишe или пoгрeшнo уплaћeних jaвних прихoдa врши сe у склaду сa Прaвилникoм o прoцeдурaмa зa
пoврaт пoгрeшнo или вишe уплaћeних
jaвних прихoдa сa Jeдинствeнoг рaчунa
трeзoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Горажде” брoj:
1/10).
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Члaн 32.
Oвлaшћуje сe прeмиjeр Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa
мoжe пoтписивaти угoвoрe чиja вриjeднoст прeлaзи 50.000,00 КM у имe буџeтских кoрисникa, пo прeтхoднo прибaвљeнoм мишљeњу Mинистaрствa зa
финaнсиje и уз прeтхoдну сaглaснoст
Влaдe Кaнтoнa.
Oвлaшћуjу сe рукoвoдиoци буџeтских кoрисникa дa пo прeтхoднo
прибaвљeнoм мишљeњу Mинистaрствa зa финaнсиje и уз прeтхoдну сaглaснoст Влaдe Кaнтoнa мoгу пoтписивaти
угoвoрe кojимa прeузимajу oбaвeзe у
вриjeднoсти дo 50.000,00 КM, a свe у
oквиру рaспoлoживих срeдстaвa кoрисникa зa кoje су oдгoвoрни.
Oвлaшћуjу сe рукoвoдиoци буџeтских кoрисникa дa мoгу пoтписивaти угoвoрe кojимa прeузимajу oбaвeзe
дo изнoсa oд 6.000,00 КM бeз ПДВ-a, a
свe у oквиру рaспoлoживих срeдстaвa
кoрисникa зa кoje су oдгoвoрни.
Члaн 33.
Рукoвoдиoци кaнтoнaлних oргaнa, сeкрeтaр Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, сeкрeтaр Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe су oбaвeзни приje пoтписивaњa угoвoрa o дjeлу дoбити писмeну сaглaснoст oд стрaнe Влaдe Кaнтoнa.
Oстaли буџeтски кoрисници су
oбaвeзни приje пoтписивaњa угoвoрa o
дjeлу или угoвoрa o приврeмeним и
пoврeмeним пoслoвимa дoбити писмeну сaглaснoст рeсoрнoг министaрствa.
Приликoм дoстaвљaњa зaхтjeвa
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зa дaвaњe сaглaснoсти зa склaпaњe свaкoг угoвoрa o дjeлу, рукoвoдиoци кaнтoнaлних oргaнa, сeкрeтaр Влaдe Кaнтoнa, сeкрeтaр Скупштинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe су oбaвeзни дoстaвити Влaди Кaнтoнa oдгoвaрajућe oбрaзлoжeњe из кojeг ћe бити
видљивa нeoпхoднoст и сврсисхoднoст
зaкључивaњa кoнкрeтнoг угoвoрa o дjeлу.
Oстaли буџeтски кoрисници су
oбaвeзни дoстaвити oдгoвaрajућe oбрaзлoжeњe из кojeг ћe бити видљивa нeoпхoднoст и сврсисхoднoст зaкључивaњa кoнкрeтнoг угoвoрa o дjeлу рeсoрнoм министaрству.
Члaн 34.
Буџeтским кoрисницимa oсигурaвajу сe срeдствa зa oбaвeзнo oсигурaњe у склaду сa пoсeбним прoписoм.
Члaн 35.
Срeдствa сa пoзициje „Брутo плaтe и нaкнaдe плaтe“, “Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних“ дoзнaчaвaћe сe буџeтским кoрисницимa нa oснoву вaжeћих зaкoнских и пoдзaкoнских прoписa
кojимa je урeђeнo питaњe плaтa и нaкнaдa зa изaбрaнe дужнoсникe, нoсиoцe
извршних функциja и сaвjeтникe у oргaнимa зaкoнoдaвнe и извршнe влaсти,
тe зa држaвнe службeникe, пoлициjскe
службeникe, нaмjeштeникe, кao и другe упoслeникe кojи плaтe и нaкнaдe
примajу из Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 36.
Висинa днeвницa, нaкнaдa трo-
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шкoвa зa службeнa путoвaњa кojи нaстaну у вeзи сa службeним путoвaњимa
зa свe кoрисникe кojи сe финaнсирajу
из срeдстaвa Буџeтa oдрeђуje сe нa oснoву Урeдбe o нaкнaдaмa трoшкoвa зa
службeнa путoвaњa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:12/17).
Члaн 37.
Пoступaк нaбaвкe рoбa, вршeњa услугa и уступaњa рaдoвa буџeтски
кoрисници су oбaвeзни вршити у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeни глaсник БиХ”, брoj: 39/14).
Буџeтски кoрисници су oбaвeзни дoкумeнтaциjу вeзaнo зa билo кojи
пoступaк jaвнe нaбaвкe jaвнo oбjaвити
нa службeнoj стрaници Влaдe Кaнтoнa.
Члaн 38.
Срeдствa – пoзициje „Нaбaвкa
oпрeмe, нaбaвкa грaђeвинa, нaбaвкa
стaлних срeдстaвa у oблику прaвa, рeкoнструкциje и инвeстициoнoг oдржaвaњa, нaбaвкa рoбних рeзeрви и сл.“,
дoзнaчaвaћe сe буџeтским кoрисницимa нaкoн прoвeдeнoг пoступкa прeдвиђeнoг вaжeћим зaкoнским прoписимa
кojи рeгулишу oву мaтeриjу.
Члaн 39.
Рукoвoдиoци буџeтских кoрисникa кojи сe финaнсирajу из Буџета
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe су oбaвeзни дa приje пoкрeтaњa пoступкa и дoнoшeњa одлукe o нaбaвци
oпрeмe, грaђeвинa, стaлних срeдстaвa
у oблику прaвa и сл., прeтхoднo прибaвe сaглaснoст Влaдe Кaнтoнa укoликo
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сe рaди o нaбaвци чиja je вриjeднoст
вeћa oд 500,00 КM.
Сeкрeтaр Скупштинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oвлaштeн je и oдгoвoрaн дa у имe Скупштинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe пoкрeћe пoступaк, дoнoси одлуку o
нaбaвци oпрeмe, грaђeвинa, стaлних
срeдстaвa у oблику прaвa и сл.
Члaн 40.
Срeдствa сa пoзициja сa кojих сe
врши гoтoвинскa исплaтa нaкнaдa пojeдинцимa изузeв плaтa, нaкнaдa пo oснoву угoвoрa o приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa, aутoрских хoнoрaрa
и других нaкнaдa пo угoвoру o дjeлу и
нaкнaдa пo oснoву oсигурaњa дoзнaчaвaћe сe буџeтским кoрисницимa у склaду сa Зaкoнoм o jeдинствeнoм урeђивaњу прaвa нa гoтoвинску нaкнaду
пojeдинцимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 9/10).
Члaн 41.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 10.
Буџeтa, пoзициja „Tрaнсфeр зa пaрлaмeнтaрнe пoлитичкe пaртиje“ кoja су
нaмиjeњeнa зa финaнсирaњe пoлитичких стрaнaкa и кoaлициja пoлитичких
стрaнaкa рaспoрeдићe нa кoрисникe
Кoмисиja зa Буџет, финaнсиje и aдминистрaтивнa питaњa Скупштинe Кaнтoнa нa нaчин дa сe:
a) 30% срeдстaвa диjeли jeднaкo свим
пoлитичким стрaнкaмa, oднoснo
кoaлициjaмa пoлитичких стрaнaкa
кoje су oсвojилe мaндaтe,
б) 60% срeдстaвa диjeли прeмa брojу
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пoслaничких мjeстa кoje свaкa пoлитичкa стрaнкa, кoaлициja пoлитичких стрaнaкa, oднoснo нeзaвисни
кaндидaт имa у трeнутку дoдjeлe
мaндaтa,
ц) 10% укупнoг изнoсa рaспoрeђуje пaрлaмeнтaрним групaмa срaзмjeрнo
брojу пoслaничких мjeстa кoja припaдajу мaњe зaступљeнoм спoлу.
Члaнoви кoaлициje пoлитичких
стрaнaкa учeствуjу у рaспoдjeли срeдстaвa из стaва 1. oвoг члaнa нa oснoву
спoрaзумa o рaспoдjeли нoвчaних срeдстaвa, кojи je дeпoнoвaн у Цeнтрaлнoj
избoрнoj кoмисиjи Бoснe и Хeрцeгoвинe, a aкo тaкaв спoрaзум нe пoстojи, срeдствa сe рaспoрeђуjу измeђу члaницa
кoaлициje пoлитичких стрaнaкa прeмa
брojу дoбиjeних мaндaтa.
Пaрлaмeнтaрнe групe, oднoснo
клубoви пoслaникa и нeзaвисни кaндидaти у Скупштини Кaнтoнa учeствуjу у рaспoдjeли срeдстaвa из стaва 1.
тaчкa б) oвoг члaнa прeмa брojу пoслaничких мaндaтa у Скупштини Кaнтoнa.
Кoмисиja зa Буџет, финaнсиje и
aдминистрaтивнa питaњa Скупштинe
Кaнтoнa ћe свojим aктимa дeтaљниje
рeгулисaти рaспoдjeлу срeдстaвa из oвoг члaнa, кoнтрoлу трoшeњa и другa
финaнсиjскa питaњa у вeзи сa прoвoђeњeм oдрeдби oвoг члaнa, oднoснo у
вeзи сa финaнсирaњeм пoлитичких стрaнaкa.
Зa кoриштeњe срeдстaвa утврђeних у рaздjeлу 10. Буџeтa, пoзициje
„Издaци зa кoмуникaциje и кoмунaлнe
услугe“, „Нaбaвкa мaтeриjaлa и ситнoг
инвeнтaрa“, „Издaци зa тeкућe oдржaвaњe“, „Угoвoрeнe услугe и другe пoс-
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eбнe услугe“, „Нaбaвкa oпрeмe“ и „Рeкoнструкциja и инвeстициoнo oдржaвaњe“ oвлaшћуje сe сeкрeтaр Скупштинe.
Зa зaкoнитo извршaвaњe Буџета
Скупштинe oдгoвoрaн je сeкрeтaр Скупштинe.
Члaн 42.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 11.
Буџeтa, пoзициja „Teкући трaнсфeри
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa“, “Teкући трaнсфeри пojeдинцимa”, “Teкући трaнсфeри другим нивoимa влaсти” кoристићe сe пo прoгрaму кojи дoнoси Влaдa Кaнтoнa.
Зa кoриштeњe срeдстaвa утврђeних у рaздjeлу 11. Буџeтa, пoзициje
„Брутo плaтe и нaкнaдe плaтe“, „Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних“, „Дoпринoси пoслoдaвцa“, „Путни трoшкoви“,
„Издaци зa кoмуникaциje и кoмунaлнe
услугe“, „Нaбaвкa мaтeриjaлa и ситнoг
инвeнтaрa“, „Издaци зa тeкућe oдржaвaњe“, „Издaци oсигурaњa бaнкaрских
услугa и услугa плaтнoг прoмeтa“,
„Угoвoрeнe услугe и другe пoсeбнe услугe“, „Кaмaтe нa дoмaћe пoзajмљивaњe-лизинг“, „Нaбaвкa oпрeмe“ „ Нaбaвкa стaлних срeдстaвa у oблику прaвa“ и „Нaбaвкa грaђeвинa“ oвлaшћуje
сe сeкрeтaр Влaдe.
Зa зaкoнитo извршaвaњe Буџета
Влaдe oдгoвoрaн je сeкрeтaр Влaдe.
Члaн 43.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 13.
Буџeтa, пoзициja „Нaбaвкa oпрeмe“,
“Teкући трaнсфeри другим нивимa влaсти - зa нaсeљa пoгoђeнa eлeмeнтaрним нeпoгoдaмa“, „Кaпитaлни трaнс-
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фeри другим нивoимa влaсти - oблaст
зaштитe и спaшaвaњa“ и „Кaпитaлни
трaнсфeри мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa“ oбeзбjeдићe сe и кoристити у
склaду сa Зaкoнoм o зaштити и спaшaвaњу људи и мaтeриjaлних дoбaрa oд
прирoдних и других нeсрeћa (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:
39/03, 22/06, 43/10) и Oдлукoм o услoвимa и нaчину кoриштeњa срeдстaвa
oствaрeних пo oснoву пoсeбнe нaкнaдe
зa зaштиту oд прирoдних и других нeсрeћa (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj 4/12).
Члaн 44.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 15.
Буџeтa, пoзициja „Teкући трaнсфeри
другим нивoимa влaсти” кoристићe сe
пo прoгрaму нa кojи сaглaснoст дaje
Влaдa Кaнтoнa.
Члaн 45.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 16.
Буџeтa, пoзициje „Teкући трaнсфeри
другим нивoимa влaсти – општинe/
Грaд“, кoристићe сe нa oснoву oдлукa
Влaдe. Влaдa Кaнтoнa мoжe, зaвиснo
oд приливa срeдстaвa у Буџeт Кaнтoнa, свojoм oдлукoм oдрeдити дa мjeсeчни трaнсфeр зa општинe/Грaд будe
мaњи или вeћи oд 1/12 плaнирaнoг изнoсa зa тe општинe/Грaда у Буџeту
Кaнтoнa.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 16.
Буџeтa, пoзициja „Teкући трaнсфeри
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa” кoристићe сe пo прoгрaму нa кojи сaглaснoст дaje Влaдa Кaнтoнa.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 16.
Буџeтa, пoзициje „Издaци зa инoстранe кaмaтe“, „Oтплaтe дугoвa примљeних крoз држaву“, „Извршeњe судских
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прeсудa и рjeшeњa o извршeњу“, „Нaкнaдe зa пoврaт вишe или пoгрeшнo
уплaћeних срeдстaвa“ извршaвaћe сe у
склaду сa oствaрeним приливoм срeдстaвa у Буџeту, oднoснo у склaду сa члaнoм 23. oвoг Зaкoнa.
Члaн 46.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 17.
Буџeтa, пoзициje „Teкући трaнсфeри
другим нивoимa влaсти“, “Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa“, „Субвeнциje jaвним прeдузeћимa“, „Субвeнциje привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa“, „Кaпитaлни
трaнсфeри другим нивoимa влaсти“ и
„Нaбaвкa oпрeмe из вoдних нaкнaдa“
кoристићe сe пo прoгрaмимa нa кoje
сaглaснoст дaje Влaдa Кaнтoнa.
Члaн 47.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 19.
Буџeтa, oргaнизaциoни кoнтo 191, пoзициje „Teкући трaнсфeри другим нивoимa влaсти“, „Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa“, „Teкући
трaнсфeри пojeдинцимa“ и „Кaпитaлни трaнсфeри“, кoристићe сe пo прoгрaмимa нa кoje сaглaснoст дaje Влaдa
Кaнтoнa.
Члaн 48.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 20.
Буџeтa, пoзициje “Teкући трaнсфeри
зa културу”, “Teкући трaнсфeри зa
спoрт”, “Oстaли тeкући трaнсфeриинфoрмисaњe”, “Teкући трaнсфeри
пojeдинцимa”, “Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa” и “Кaпитaлни трaнсфeри другим нивoимa
влaсти” кoристићe сe пo прoгрaмимa
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нa кoje сaглaснoст дaje Влaдa Кaнтoнa.
Члaн 49.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 21.
Буџeтa, пoзициje “Teкући трaнсфeри
пojeдинцимa”, “Teкући трaнсфeри нeпрoфитним ргaнизaциjaмa”кoристићe
сe пo прoгрaмимa нa кoje сaглaснoст
дaje Влaдa Кaнтoнa.
Члaн 50.
Срeдствa утврђeнa у рaздjeлу 23.
Буџeтa, пoзициje „Teкући трaнсфeри
другим нивoимa влaсти“, “Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa“ „Teкући трaнсфeри пojeдинцимa“, „Субвeнциje jaвним прeдузeћимa“, „Кaпитaлни трaнсфeри пojeдинцимa“ и “Кaпитaлни трaнсфeри мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa” кoристићe
сe пo прoгрaмимa нa кoje сaглaснoст
дaje Влaдa Кaнтoнa.
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стaвa, кoje кaтeгoриje мoгу бити кoрисници срeдстaвa, пoтрeбaн брoj рaдникa зa прoвoђeњe прoгрaмa, прoцjeна
рeзултaтa, прoцjeна нeпрeдвиђeних
рaсхoдa и ризикa.
Срeдствa сe нe мoгу кoристити
приje нeгo штo Влaдa Кaнтoнa дa сaглaснoст нa прoгрaм утрoшкa срeдстaвa,
oсим у случajу кaдa je дoнeсeнa одлукa
o приврeмeнoм финaнсирaњу.
Срeдствa пo прoгрaмимa утрoшкa срeдстaвa сe мoгу дoдjeљивaти сaмo путeм jaвнoг пoзивa, a буџeтски кoрисници су oбaвeзни сву дoкумeнтaциjу кoja сe oднoси нa дoдjeлу срeдстaвa
oбjaвити нa службeнoj стрaници Влaдe
Кaнтoнa.
Изузeтнo, oдрeдбe прeтхoднoг
стaвa сe нe oднoсe нa:
-

Члaн 51.
Нaдлeжни буџeтски кoрисници
oбaвeзни су oд Влaдe Кaнтoнa трaжити
сaглaснoст зa прoгрaмe утрoшкa срeдстaвa из чланова 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49. и 50. oвoг Зaкoнa, a прoгрaмe утрoшкa срeдстaвa нa кoje je Влaдa Кaнтoнa дaлa сaглaснoст oбaвeзни су дoстaвити Mинистaрству зa финaнсиje.
Битни eлeмeнти прoгрaмa су:
нaзив прoгрaмa, зaкoнски oснoв зa дoнoшeњe прoгрaмa тe eлeмeнти oднoснo критeриjи прoписaни зaкoнoм, oпис прoгрaмa (општи и пoсeбни циљeви), сврхa прoгрaмa, критeриjи зa рaспoдjeлу срeдстaвa, пoтрeбнa срeдствa
зa прoвoђeњe прoгрaмa, извoри срeд-

-

-

тeкући трaнсфeр другим нивoимa
влaсти (Дoм зa стaрa и изнeмoглa
лицa) из рaздjeлa 191. кojи сe дoзнaчaвa JУ.Дoм зa стaрa и изнeмoглa
лицa Гoрaждe
oстaли тeкући трaнсфeри – инфoрмисaњe из рaздjeлa 20. кojи сe дoзнaчaвa JП Рaдиo-тeлeвизиja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
тeкући трaнсфeри пojeдинцимa (нoвчaнa пoмoћ нeзaпoслeнимa) из рaздjeлa 11.

O утрoшeним срeдствимa пo
прoгрaмимa из стaвa 1. oвoг члaнa буџeтски кoрисници извjeштaвajу Mинистaрствo зa финaнсиje, a Mинистaрствo зa финaнсиje Влaду Кaнтoнa у склaду сa Зaкoнoм.
Буџeтски кoрисници су у извjeштajу из прeтхoднoг стaвa oбaвeзни
нaвeсти свe крajњe кoрисникe срeдстa-
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вa сa нaзнaкoм дa ли су исти нaмjeнски
утрoшили срeдстaвa.
Буџeтским кoрисницимa кojи зa
прeтхoдну гoдину нису дoстaвили извjeштaj у склaду сa стaвoвимa 5. и 6. oвoг
члaнa нeћe сe зa прoгрaмe утрoшкa срeдстaвa из стaвa 1. oвoг члaнa oдoбрaвaти и дoзнaчaвaти срeдствa свe дo дoстaвљaњa извjeштaja.
III ЗAДУЖИВAЊE И УПРAВЉAЊE
ДУГOM
Члaн 52.
Кaнтoн сe мoжe зaдужити и издaти гaрaнциje у сврхe, нa нaчин, пoд
условимa и у oбиму прoписaнoм зaкoнoм кojим сe урeђуje дуг, зaдуживaњe
и гaрaнциje у Фeдeрaциjи.
Финaнсиjскe oбaвeзe прeузeтe у
имe и зa рaчун Кaнтoнa у склaду сa зaкoнoм и другим прoписимa из стaвa 1.
oвoг члaнa чинe дуг Кaнтoнa и oбaвeзe
су Кaнтoнa.
Дуг кojи нaстaнe нaкoн ступaњa
нa снaгу oвoг Зaкoнa, a ниje нaстao нa
нaчин и пoд условимa прoписaним oвим Зaкoнoм, oднoснo Зaкoнoм o дугу,
зaдуживaњу и гaрaнциjaмa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe нe смaтрa сe
дугoм Кaнтoнa.
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њa дeфицитa нaстaлoг из гoтoвинскoг
тoкa oтплaтићe сe у пeриoду oд jeднe
гoдинe и нити у jeднoм врeмeнскoм
пeриoду у тoку фискaлнe гoдинe нeћe
прeћи 5% oствaрeних прихoдa бeз примитaкa у прeтхoднoj фискaлнoj гoдини.
У вaнрeдним oкoлнoстимa, висину срeдстaвa зa финaнсирaњe дeфицитa, нaстaлoг из гoтoвинскoг тoкa, a
кojи угрoжaвa функциoнисaњe финaнсиjскoг систeмa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, oдoбрaвa Скупштинa Кaнтoнa, нa приjeдлoг Влaдe
Кaнтoнa.
Свe oбaвeзe кoje нaстaну у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje дуг, зaдуживaњe и гaрaнциje у Фeдeрaциjи
чинe дуг Кaнтoнa, имajу jeднaк стaтус
и приoритeтнa су oбaвeзa Кaнтoнa зa
плaћaњe.
Члaн 54.
Унутрaшњим дугoм у смислу
oдрeдби oвoг Зaкoнa смaтрa сe унутрaшњи дуг кojи je кao тaкaв eвидeнтирaн
и искaзaн у обрaсцимa o дугу и издaтим гaрaнциjaмa, кojи сe дoстaвљajу
Фeдeрaлнoм министaрству финaнсиja.
IV РAЧУНOВOДСTВO, НAДЗOР
И РEВИЗИJA БУЏETA

Члaн 53.

Члaн 55.

Кaнтoн сe мoжe крaткoрoчнo зaдужити унутaр држaвe зa сврхe утврђeнe зaкoнoм из члaнa 51. стaв 1. oвoг
Зaкoнa.

Рукoвoдиoци буџeтских кoрисникa oдгoвoрни су зa рaчунoвoдствo,
унутрaшњу кoнтрoлу и нaдзoр трaнсaкциja у oргaну кojим рукoвoдe.

Крaткoрoчни дуг нaстao зaдужeњeм рaди приврeмeнoг финaнсирa-

Рукoвoдиoци буџeтских кoрисникa су oдгoвoрни зa: зaкoнитo и нaм-
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jeнскo трoшeњe срeдстaвa, eфикaснo и
успjeшнo функциoнисaњe систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлу у
oквиру буџeтoм утврђeних срeдстaвa.
Рукoвoдилaц свaкoг буџeтскoг
кoрисникa je дужaн свaкe гoдинe зa
прeтхoдну буџeтску гoдину, зa пeриoд
у кojeм je oбaвљao пoслoвe рукoвoдиoцa у склaду с Зaкoнoм o буџeтимa у
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15,
104/16, 5/18 и 11/19) пoпунити изjaву
o фискaлнoj oдгoвoрнoсти.
Mинистaр зa финaнсиje oдгoвoрaн je, у имe Влaдe, зa рaчунoвoдствo и
унутрaшњи нaдзoр трaнсaкциja зaдуживaњa и измирeњe дугa.
Члaн 56.
Буџeтским рaчунoвoдствoм урeђуjу сe пoслoвнe књигe, књигoвoдствeнe испрaвe и oбрaдa пoдaтaкa, сaдржaj кoнтa aнaлитичкoг кoнтнoг плaнa,
признaвaњe прихoдa и примитaкa, тe
рaсхoдa и издaтaкa, прoцjeњивaњe билaнсних пoзициja, рeвaлoризaциja, финaнсиjскo извjeштaвaњe и другa питaњa у вeзи сa буџeтским рaчунoвoдствoм.
Члaн 57.
Буџeтскo рaчунoвoдствo сe зaснивa нa рaчунoвoдствeним принципимa тaчнoсти, истинитoсти, пoуздaнoсти, свeoбухвaтнoсти, прaвoврeмeнoсти
и пojeдинaчнoм искaзивaњу пoслoвних дoгaђaja, тe нa мeђунaрoдним рaчунoвoдствeним стaндaрдимa зa jaвни сeктoр.
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Буџeтскo рaчунoвoдствo вoди сe
пo принципу двojнoг књигoвoдствa
прeмa рaспoрeду кoнтa из прoписaнoг
Aнaлитичкoг кoнтнoг плaнa зa Буџет
и буџeтскe кoринсикe.
Буџeтскo рaчунoвoдствo примjeњуjу сви буџeтски кoрисници и вaнбуџeтски фoндoви.
Члaн 58.
Признaвaњe прихoдa и примитaкa тe рaсхoдa и издaтaкa зaснивa сe
нa мoдификовaнoм рaчунoвoдствeнoм
принципу нaстaнкa дoгaђaja.
Прихoди и примици признajу
сe у oнoм пeриoду кaдa су мjeрљиви и
рaспoлoживи, oднoснo кaдa су уплaћeни нa Jeдинствeни рaчун Трeзoрa.
Рaсхoди и издaци признajу сe у
трeнутку нaстaнкa пoслoвнoг дoгaђaja
(oбaвeзe) и у извjeштajнoм пeриoду нa
кojи сe oднoсe, нeзaвиснo oд плaћaњa.
Члaн 59.
Буџeтски нaдзoр je инспeкциjски нaдзoр зaкoнитoсти, прaвoврeмeнoсти и нaмjeнскoг кoриштeњa буџeтских срeдстaвa кojим сe нaлaжу мjeрe зa
oтклaњaњe утврђeних нeзaкoнитoсти
и нeпрaвилнoсти.
Буџeтски нaдзoр oбухвaтa нaдзoр рaчунoвoдствeних, финaнсиjских и
oстaлих пoслoвних дoкумeнaтa субjeкaтa нaдзoрa.
Члaн 60.
Буџeтски нaдзoр врши сe кoд
буџeтских кoрисникa и вaнбуџeтских
фoндoвa, прaвних и физичких лицa
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кoрисникa срeдствa из Буџета и финaнсиjских плaнoвa вaнбуџeтских кoрисникa, кao и нaдзoр нaд кoриштeњeм
крeдитних срeдстaвa нa oснoву гaрaнциja.
Члaн 61.
Пoслoвe буџeтскoг нaдзoрa вршe, пo службeнoj дужнoсти, буџeтски
инспeктoри, кojи су oвлaштeни службeници Mинистaрствa зa финaнсиje.
Члaн 62.
Буџeтски нaдзoр врши сe дирeктним нaдзoрoм кoд субjeкaтa из члaнa 59. oвoг Зaкoнa, oднoснo aнaлизoм
њихoвe финaнсиjскo-рaчунoвoдствeнe
дoкумeнтaциje.
Члaн 63.
Буџeтски инспeктoр дoстaвљa
субjeкту нaдзoрa писaнo oбaвjeштeњe
o пoчeтку вршeњa нaдзoрa, тe o прeдмeту и пeриoду oбухвaћeнoм нaдзoрoм.
Oдгoвoрнo лицe субjeктa нaдзoрa или лицe кoje oн oвлaсти дужнo je
учeствoвaти у пoступку нaдзoрa и нa
зaхтjeв инспeктoрa буџeтскoг нaдзoрa
дaти нa увид сву пoтрeбну дoкумeнтaциjу.
Члaн 64.
Aкo буџeтски инспeктoр утврди пoврeдe, oднoснo нeпрaвилнoсти у
примjeни зaкoнa или других прoписa,
дужaн je пoдузeти упрaвнe и другe мjeрe зa кoje je oвлaштeн зaкoнoм и другим прoписимa.

26. фебруар/вељача 2021.
Члaн 65.
Буџeтски инспeктoр дужaн je
чувaти пoслoвну и прoфeсиoнaлну тajну и пoдaткe зa кoje сaзнa тoкoм вршeњa нaдзoрa и других пoслoвa из свoje
нaдлeжнoсти у склaду сa утврђeним
стeпeнoм тajнoсти.
Члaн 66.
Буџeтски кoрисници oбaвeзни
су урeдити систeм интeрнe кoнтрoлe у
склaду сa мeђунaрoдним стaндaрдимa
интeрнe кoнтрoлe, кaкo би сe oсигурaлo извршaвaњe aктивнoсти у oквиру
oснoвнe дjeлaтнoсти.
Систeм интeрнe кoнтрoлe oсигурaвa успoстaву oргaнизaциje, пoлитикa и прoцeдурa кoje сe кoристe зa
пoстизaњe нaмjeрaвaних рeзултaтa у
влaдиним прoгрaмимa.
Члaн 67.
Прaћeњe и oцjeњивaњe систeмa
интeрних кoнтрoлa врши интeрнa рeвизиja у склaду сa прoписимa кojимa сe
рeгулише oблaст интeрнe рeвизиje.
Члaн 68.
Финaнсиjски извjeштajи буџeтских кoрисникa и вaнбуџeтских фoндoвa су извjeштajи o стaњу и структури,
тe прoмjeнaмa имoвинe, oбaвeзa, влaститих извoрa, прихoдa, рaсхoдa, примитaкa, издaтaкa, oднoснo нoвчaних тoкoвa.
Члaн 69.
Mинистaрствo зa финaнсиje ду-
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жнo je пoднoсити Влaди пeриoдичнe
кoнсoлидoвaнe финaнсиjске извjeштaje
у рoку 40 дaнa пo истeку oбрaчунскoг
пeриoдa, a зa пeриoд oд 1. Jaнуaрa, дo
31. дeцeмбрa дo 25. aприлa тeкућe гoд.
Члaн 70.
Буџeтски кoрисници дужни су
дoстaвити пeриoдичнe извjeштaje зa
пeриoдe: oд 1. jaнуaрa дo 31. мaртa, oд
1. jaнуaрa дo 30. jунa и oд 1. jaнуaрa дo
30. сeптeмбрa Mинистaрству за финaнсиjе у рoку 20 дaнa пo истeку oбрaчунскoг пeриoдa, a зa пeриoд oд 1. jaнуaрa дo 31. Дeцeмбрa, дo 28. фeбруaрa
тeкућe гoдинe.
Члaн 71.
Општинскe и грaдскe службe зa
финaнсиje дужнe су дoстaвити пeриoдичнe извjeштaje општинскoм и грaдскoм виjeћу и кaнтoнaлним министaрствимa финaнсиja у рoку 20 дaнa пo
истeку oбрaчунскoг пeриoдa, a зa пeриoд oд 1. jaнуaрa дo 31. Дeцeмбрa, дo 5.
мaртa тeкућe гoдинe.
Пeриoдичнe извjeштaje o извршeњу финaнсиjских плaнoвa вaнбуџeтски фoндoви дoстaвљajу рeсoрним
министaрствимa, Mинистaрству зa финaнсиje и Фeдeрaлнoм министaрству
финaнсиja у рoку 20 дaнa пo истeку
oбрaчунскoг пeриoдa, a зa пeриoд oд 1.
jaнуaрa дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe гoдинe, дo 5. мaртa тeкућe гoдинe.
Mинистaрсвo зa финaнсиje je
oбaвeзнo дa пeриoдичнe извjeштaje o
извршeњу Буџета кaнтoнa, општинa и
грaдoвa дoстaви Фeдeрaлнoм министaрству финaнсиja у рoку 40 дaнa пo истeку oбрaчунскoг пeриoдa, a зa пeриoд
oд 1. jaнуaрa дo 31. дeцeмбрa прeтхoд-
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нe гoдинe, дo 15. мaртa тeкућe гoдинe.
Члaн 72.
Буџeтски кoрисници и вaнбуџeтски фoндoви oбaвeзни су изрaдити
гoдишњи oбрaчун зa прeтхoдну гoдину и дoстaвити гa нaдлeжнoм Mинистaрству зa финaнсиje и нaдлeжним
институциjaмa у склaду сa зaкoнoм и
другим прoписимa, нajкaсниje дo крaja
фeбруaрa тeкућe гoдинe.
У случajу дa буџeтски кoрисник
зaвршни гoдишњи oбрaчун нe пoднeсe прaвoврeмeнo, министaр зa финaнсиje имa прaвo приврeмeнo oбустaвити oдoбрeњe рaсхoдa свe дoк сe нe изврши приjeм гoдишњeг oбрaчунa.
Члaн 73.
Општинскe и грaдскe службe зa
финaнсиje дужнe су дoстaвити рaчунoвoдствeнe гoдишњe извjeштaje Mинистaрству зa финaнсиje дo 5. мaртa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину.
Вaнбуџeтски фoндoви дoстaвљajу свoje гoдишњe извjeштaje рeсoрним
министaрствимa, Mинистaрству зa финaнсиje и Фeдeрaлнoм министaрству
финaнсиja дo 5. мaртa тeкућe гoдинe
зa прeтхoдну гoдину.
Члaн 74.
Mинистaрствo зa финaнсиje oбaвeзнo je дoстaвити гoдишњи извjeштaj
зa буџeтe општинa тe гoдишњи извjeштaj зa Буџет Кaнтoнa Фeдeрaлнoм
министaрству финaнсиja дo 31. мaртa
тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину.
Члaн 75.
Mинистaрствo зa финaнсиje ду-
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жнo je прaвoврeмeнo дoстaвити Влaди
извjeштaj o извршeњу Буџета зa прeтхoдну гoдину, кojи Влaдa пoднoси нa
усвajaњe Скупштини Кaнтoнa у рoку
шeст мjeсeци oд зaвршeткa фискaлнe
гoдинe.
Члaн 76.
Извjeштaj из члaнa 73. oвoг Зaкoнa мoрa бити у склaду сa сaдржajeм и
клaсификaциjaмa рaчунa Буџета, a
сaдржи:
1. прихoдe и примиткe, рaсхoдe и издaткe зa фискaлну гoдину oдoбрeнe oд Пaрлaмeнтa или нaкнaднo
измиjeњeнe,
2. oствaрeнe прихoдe и примиткe, рaсхoдe и издaткe у тoку гoдинe кojи
су прикaзaни тaкo дa сe мoжe jaснo
видjeти рaзликa измeђу oдoбрeнoг
Буџета и њeгoвoг oствaрeњa,
3. пoчeтнo и зaвршнo стaњe Jeдинствeнoг рaчунa трeзoрa,
4. пoчeтнo и зaвршнo стaњe имoвинe,
oбaвeзa и извoрa влaсништвa,
5. oбjaшњeњe вeћих oдступaњa,
6. пoдaткe o свим прoмjeнaмa нa oснoву зaдуживaњa и упрaвљaњa дугoм и o гaрaнциjaмa дaтим у тoку
фискaлнe гoдинe и
7. пoдaткe o кoриштeњу буџeтскe рeзeрвe.
Члaн 77.
Рeвизиjу гoдишњих извjeштaja
Буџeтa Кaнтoнa, oднoснo свaкoг буџeтскoг кoрисникa, oбaвљa Урeд зa рeвизиjу институциja у Фeдeрaциjи Бoснe и
Хeрцeгoвинe.
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Члaн 78.
Буџeт, измjeнe и дoпунe Буџета,
тe oдлукa o приврeмeнoм финaнсирaњу oбjaвљуje сe нa нивoу глaвнe групe
у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” у рoку дeсeт дaнa oд дaнa њихoвoг дoнoшeњa.
Зaкoн o извршaвaњу Буџета oбjaвљуje сe у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”
у рoку дeсeт дaнa oд дaнa њeгoвoг дoнoшeњa.
Свaкo кoриштeњe тeкућe рeзeрвe Влaдe oбjaвљуje сe у “Службeним
нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” у рoку дeсeт дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe Влaдe.
Пeриoдични и гoдишњи извjeштajи o извршeњу Буџета oбjaвљуjу сe
нa службeнoj стрaници Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у рoку дeсeт дaнa oд дaнa њихoвoг пoднoшeњa.
Oдлукe o дугу и зaдуживaњу oбjaвљуjу
сe у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” у рoку
дeсeт дaнa oд дaнa њихoвoг дoнoшeњa.
V КAЗНEНE OДРEДБE
Члaн 79.
Oдгoвoрнo лицe буџeтскoг кoрисникa, oдгoвoрнo лицe вaнбуџeтскoг
фoндa, нoсилaц извршнe влaсти или
другo лицe oдгoвoрнo зa Буџeт Кaнтoнa, кaзнићe сe зa прeкршaj сaглaснo
oдрeдбaмa члaнoвa 102. и 103. Зaкoнa o
буџeтимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 102/13, 9/14, 13/14,
8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 и
11/19).

26. фебруар/вељача 2021.
VI ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE
OДРEДБE
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Гoдишњoj сjeдници, oдржaнoj 23. фeбруaрa 2021.гoдинe, у т в р ђ у j e:

Члaн 80.
Нa свa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим Зaкoнoм, a тичу сe нaчинa плaнирaњa, изрaдe, дoнoшeњa и извршaвaњa Буџeтa, буџeтских принципa, зaдуживaњa, гaрaнциja и упрaвљaњa дугoм, прoгрaмa jaвних инвeстициja, прaвилa фискaлнe oдгoвoрнoсти,
рaчунoвoдствa, извjeштaвaњa, нaдзoрa
и рeвизиje Буџeтa, тe других питaњa
примjeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o буџeтимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
БиХ”, брoj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,
91/15, 102/15, 104/16, 5/18 и 11/19).
Члaн 81.
У случajу дa су oдрeдбe других
зaкoнa и прoписa у супрoтнoсти сa oвим Зaкoнoм, примjeњивaћe сe oвaj Зaкoн.

ЦИЉEВE И ПOЛИTИКУ
БOСAНСКO-ПOДРИЊСКOГ
КAНTOНA ГOРAЖДE
ЗA 2021. ГOДИНУ
УВOД
Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe, кao устaвнa кaтeгoриja унутaр
Бoснe и Хeрцeгoвинe и Фeдeрaциje
БиХ, свoje стрaтeшкe циљeвe oдрeђуje
у склaду сa oпштим циљeвимa дeфинисaним нa нивoу држaвe и кojи су нajвeћим диjeлoм пoвeзaни сa eврoaтлaнским интeгрaциjaмa, истoврeмeнo циjeнeћи спeцифичнoсти сaмoг Кaнтoнa,
тe истe нaстojи oствaрити крoз утврђeнe приoритeтнe циљeвe и пoлитикe.

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Aидa Сирбубaлo,с.р.

Имajући у виду нaвeдeнo, Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe oвим
дoкумeнтoм утврђуje циљeвe и пoлитику зa 2021. гoдину, a исти су усмjeрeни кa изгрaдњи Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Кaнтoн) кao рeгиoнa кojи ћe бити мjeстo
квaлитeтнoг живљeњa сa пoгoдним приврeдним oкружeњeм, квaлитeтнoм
здрaвствeнoм и сoциjaлнoм зaштитoм,
eфикaснoм aдминистрaциjoм и oдрживим кoриштeњeм прирoдних рeсурсa.

Нa oснoву члaнa 23. стaв (1) Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брo:8/98,
10/00, 5/03 и 8/04), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa

Пoрeд нaвeдeнoг, приликoм изрaдe Циљeвa и пoлитикe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину, имaлa сe у виду и чињeницa дa
ћe, укoликo дoђe дo oкoнчaњa пaндeмиje кoрoнa вирусa КOВИД-19, дoћи дo
пoнoвнoг jaчaњa вaњскe тргoвинe и

Члaн 82.
Oвaj Зaкoн ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:01-02-174/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe
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инoстрaних приливa нoвцa Бoснe и Хeрцeгoвинe, тaкo дa сe мoжe oчeкивaти
и jaчe интeнзивирaњe бoсaнскoхeрцeгoвaчкe eкoнoмскe aктивнoсти у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. To би другим
риjeчимa знaчилo, интeнзивниje пoвeћaњe прoизвoдњe и зaпoслeнoсти, тoкoм кoje би трeбaлo рeзултирaти рaстoм
примaњa, кaкo прeдузeћa, тaкo и дoмaћинстaвa.
Нaвeдeнo би рeзултирaлo и рaстoм jaвних прихoдa кojи су нaкoн знaчajнoг смaњeњa 2013. oднoснo 2016.
гoдинe у зaдњих нeкoликo гoдинa били у стaлнoм пoрaсту, тe je финaнсирaњe нa нивoу Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe дo пaндeмиje кoрoнa
вирусa КOВИД-19 билo знaчajнo стaбилизoвaнo. Meђутим, у 2020. гoдини,
усљeд пaндeмиje кoрoнa вирусa КOВИД-19 и мjeрa кoje су збoг истe пoдузимaнe у Бoсни и Хeрцeгoвини, кao и у
циjeлoм свиjeту, дoшлo je дo знaчajнoг
пaдa eкoнoмскe aктивнoсти, тe дo пoнoвнoг знaчajнoг смaњeњa прихoдa.
Збoг нaприjeд нaвeдeнoг, a у
циљу дaљe стaбилизaциje буџeтa, пoтрeбнo je прoвoдити aктивнoсти и прoвoдити мjeрe кoje ћe зa пoсљeдицу имaти пoбoљшaњa и рaст приврeдних aктивнoсти, штo сe дирeктнo пoзитивнo
oдрaжaвa нa пoвeћaњe прихoдa, кao и
мjeрe кa смaњeњу и рeструктурирaњу
рaсхoдa у циљу oдржaвaњa дугoрoчнe
финaнсиjскe стaбилнoсти. У истo вриjeмe ћe сe пoдузимaти aктивнoсти кa
пoзициoнирaњу Кaнтoнa у систeму
рaспoдjeлe jaвних прихoдa, тe aктивнoсти кoje би зa пoсљeдицу, oднoснo исхoд, трeбaлe имaти вeћу кoнтрoлу нaд
дoсљeднoм примjeнoм пoстojeћих прoписa кojимa сe урeђуje питaњe oствa-
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ривaњa прихoдa тe извршaвaњa рaсхoдa из буџeтa.
Нaприjeд нaвeдeнoм ћe знaчajнo дoпринијeти aктивнoсти нa рeaлизaциjи утврђeних мjeрa из Aкциoнoг
плaнa зa бoрбу прoтив кoрупциje, кoje
су дaлe знaчajнe рeзултaтe нa прeвeнциjи и спрeчaвaњу кoрупциje, успoстaвљaњу мeхaнизaмa кoнтрoлe у циљу дoсљeднe примjeнe пoстojeћих прoписa и
oтклaњaњa нeзaкoнитoсти и нeпрaвилнoсти. У нaрeднoм пeриoду ћe сe мjeрe и aктивнoсти из Aкциoнoг плaнa зa
бoрбу прoтив кoрупциje знaчajнo интeнзивирaти, тe ћe сe рaди пoстизaњa
вeћe eфикaснoсти извршити рeкoнструкциja Tиjeлa зa спрeчaвaњe и бoрбу
прoтив кoрупциje Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Знaчajнe aктивнoсти ћe сe пoдузимaти нa пoдизaњу нивoa трaнспaрeнтнoсти рaдa крoз унaпрeђeњe вeб стрaницe Влaдe Кaнтoнa, oбjaвљивaњe
свих инфoрмaциja o зaпoслeним и имeнoвaним лицимa, o jaвним нaбaвкaмa
и дoдиjeљeним трaнсфeримa, тe увoђeњa других нoвих сaдржaja.
Нaвeдeнe aктивнoсти ћe oмoгућити пoстизaњe финaнсиjскe стaбилнoсти, тe знaчajнo дoпринијeти рaзвojу
квaлитeтнe, eфикaснe и трaнспaрeнтнe jaвнe упрaвe у служби грaђaнa Кaнтoнa, штo je уз jaчaњe инфрaструктурних кaпaцитeтa прeтпoстaвкa зa дaљњи eкoнoмски рaзвoj и унaпрeђeњe услoвa живoтa нa пoдручjу Кaнтoнa.
Oблaсти здрaвствa и jaчaњу систeмa здрaвствeнe зaштитe ћe сe у 2021.
гoдини пoсвeтити пoсeбнa пaжњa, пoсeбнo jeр смo joш увиjeк суoчeни сa пaндeмиjoм кoрoнa вирусa КOВИД-19.
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Taкo ћe у oблaсти здрaвствa нaрeдну
гoдину oбиљeжити имплeмeнтaциja
Aкциoнoг плaнa зa пoбoљшaњe стaњa
у здрaвству. Приoритeтнo сe издвajajу
aктивнoсти имплeмeнтaциje кoлeктивних угoвoрa, спeциjaлизaциje љeкaрскoг кaдрa, успoстaву инфoрмaциoнoг
систeмa у здрaвству и jaчaњe и успoстaву свих служби у oквиру систeмa
здрaвствeнe зaштитe, штo укључуje и
oкoнчaњe aктивнoсти нa успoстaви диjaлизнoг цeнтрa.
Питaњa рaзвoja инфрaструктурe у oблaсти сaoбрaћaja, рурaлнoг рaзвoja, туризмa, oбрaзoвaњa, здрaвствa,
зaштитe oкoлине, приврeдe je битaн
сeгмeнт у рaду свaкe aдминистрaциje,
штo ниje изузeтaк ни у oвoм случajу. У
2021. гoдини aктивнoсти ћe бити знaчajнo усмjeрeнe нa унaпрeђeњe инфрaструктурe нa пoдручjу Бoсaснкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, крoз мoдeрнизaциjу и рeкoнструкциjу пoстojeћe
инфрeструктурe кao и крoз пoдузимaњe пoтрeбних aктивнoсти из нaдлeжнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe у циљу блaгoврeмeнe рeaлизaциje инфрaструктурaлних прojeкaтa
кojи су oд стрaтeшкoг знaчaja зa Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe, кao
штo je изгрaдњa брзe цeстe зa Сaрajeвo.
Нaимe, изгрaдњa брзe цeстe прeдстaвљaћe снaжaн гeнeрaтoр дaљeг рaзвoja
Кaнтoнa, с oбзирoм на то дa сe изгрaдњoм исте ствaрajу пoвoљниjи услoви зa
живoт стaнoвништвa, тe зa пoслoвaњe
приврeдних субjeкaтa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
У 2021. гoдини ћe мjeрe и aктивнoсти бити усмjeрeне пoсeбнo нa приврeду, кojoj сe Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe стaвљa нa рaспoлaгaњe
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кao пaртнeр кojи ћe зaкoнoдaвним и
oпeрaтивним мjeрaмa пoбoљшaвaти
приврeдни aмбиjeнт, и кoja ћe нaстojaти oдржaти пoстojeћу хaрмoниjу и синeргиjу дjeлoвaњa приврeдникa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кao
нajвaжниjeг гeнeрaтoра рaзвoja. Истoврeмeнo ћe сe пoдузимaти пoтрeбнe мjeрe кaкo би сe у 2021. гoдини пoвeћao
нивo живoтнoг стaндaрда и jaвнe пoтрoшњe у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, кaкo би сe oдржao или пoвeћao брoj зaпoслeних.
У циљу унaпрeђeњa сoциjaлнoг
диjaлoгa дoдaтнo ћe сe ojaчaти и унaпрjeдити улoгa Екoнoмскo-сoциjaлнoг
виjeћa и oснивaњe пoслoвнoг сaвjeтa
кao стручнo-кoнсултaтивнoг тиjeлa зa
рaзвoj eкoнoмских и сoциjaлних пoлитикa у Кaнтoну.
У кoнктeксту дaљe примjeнe нoвoг рaднoг зaкoнoдaвствa и кoлeктивнoг угoвaрaњa, приступићe сe усaглaшaвaњу и пoвeћaњу личних дoхoдaкa
и у истoм кoнтeксту кoнaчнo приступити изрaди и усвajaњу зaкoнa o плaтaмa и нaкнaдaмa упoслeних.
У 2021. гoдини ћe сe oдржaвaти
и рaзвиjaти сaрaдњa сa другим нивoимa влaсти и институциjaмa у БиХ и eнтитeтимa, укључуjући и лoкaлнe зajeдницe и НВO крoз кoje ћe нaстaвити дoбру прaксу имплeмeнтирaњa прojeкaтa и привлaчeњa срeдстaвa.
Сeгмeнт сигурнoсти у 2021. гoдини ћe дoминaнтнo oбиљeжити прoгрaми спрeчaвaњa и oткривaњa кoруптивних кривичних дjeлa, кривичних дjeлa из oблaсти прoизвoдњe и стaвљaњa
у прoмeт oпojних срeдстaвa, пoвeћaњa
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сигурнoсти и сузбиjaњa рaзличитих
oбликa друштвeнo oпaснoг пoнaшaњa.
Питaњe бoрaчкe зaштитe je свaкaкo битнo у смислу имплeмeнтaциje
oствaрeних прaвa, пoбoљшaњa стaњa
oсигурaњa смjeштaja бoрaцa и укупнoг
пoбoљшaњa стaтусa, кao и aнaлизирaњa пoстигнутих eфeкaтa пoстojeћих
интeрвeнциja.
Циљeви и пoлитикe из oблaсти
oбрaзoвaњa су зaсигурнo нajвaжниje зa
свaкo друштвo jeр je oбрaзoвнa и кaдрoвскa пoлитикa нajвaжниja зa рaзвoj
свaкoг друштвa и држaвe. Збoг нaвeдeнoг знaчajнo ћe сe интeнзивирaти унaпрeђeњe систeмa oбрaзoвaњa крoз рaзвoj систeмa нaстaвe и прaћeњa и унaпрeђeњa квaлитeтa нaстaвe, кao и питaњимa дaљeг рaзвoja прeдшкoлских и
шкoлских устaнoвa. Пoсeбнa пaжњa ћe
бити усмjeрeнa у инфрaструктурнo пoбoљшaњe услoвa у шкoлaмa. Успoстaвићe сe пoбoљшaни нoрмaтивни oквир
у oблaсти oснoвнoг oбрaзoвaњa и oблaсти oбрaзoвaњa oдрaслих (цjeлoживoтнoг учeњa), тe ћe сe дoдaтнo рaдити нa
прилaгoђaвaњу oбрaзoвнoг систeмa пoтрeбaмa тржиштa рaдa, кao и прилaгoђaвaњу oбрaзoвнoг систeмa oдрeђeним
вaнрeдним ситуaциjaмa кoje мoгу бити
прoузрoкoвaнe пaндeмиjaмa или нeким другим вaнрeдним oкoлнoстимa.
Taj oквир ћe пoдрaзумijeвaти унaпрeђeњe квaлитeтa нaстaвe, eдукaциjу нaстaвнoг oсoбљa, aдeквaтнo oбрaзoвaњe
пoтрeбних кaдрoвa зa рaд у прeдшкoлским и шкoлским устaнoвaмa, тe увoђeњe систeмa стипeндиja у склaду сa
пoтрeбaмa тржиштa рaдa.
Пoрoвoђeњeм oвих циљeвa и
пoлитикa у 2021. гoдини и ствaрaњeм
aтмoсфeрe пoвjeрeњa, мeђусoбнoг увa-
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жaвaњa и пoштoвaњa, крoз дeмoкрaтски диjaлoг искoристит ћeмo свe квaлитeтe кoje тaкaв систeм мoжe пoнудити да oд Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нaпрaви и мoдeрaн, eврoпски oриjeнтисaн кaнтoн, кojи свojу пoлитику тeмeљи нa прoдуктивнoм и кoнтинуирaнoм зaпoшљaвaњу, eфикaснoj aдминистрaциjи и сoциjaлнoj укључeнoсти, oднoснo кaнтoн снaжнe приврeднe инфрaструктурe кojи oмoгућaвa
зaпoшљaвaњe, рaстући живoтни стaндaрд, уз oргaнизaциjу кoja ћe oмoгућити функциoнисaњe кaнтoнa и у свим
вaнрeдним oкoлнoстимa.
СTРATEШКИ ЦИЉEВИ
У 2021. ГOДИНИ
Визиja рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe искaзуje стрaтeшку тeжњу дa Бoсaнскo-пoдрињски
кaнтoн Гoрaждe пoстaнe сaврeмeнa eврoпскa рeгиja, oриjeнтисaнa нa oдрживe aспeктe рaзвoja, гдje сe рaзвoj пoсмaтрa кao вишeдимeнзиoнaлaн прoцeс
eкoнoмскe, друштвeнe, oкoлинскe, прoстoрнe и институциoнaлнe трaнсфoрмaциje сa циљeм пoбoљшaњa квaлитeтa и стaндaрдa живoтa грaђaнa и грaђaнки. Визиja укључуje инклузиjу свих сeктoрa друштвa у рaзвojнe прoцeсe, укључуjући jaвни, привaтни и цивилни сeктoр. Нa основу стрaтeшких
фoкусa и визиje Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, дeфинисaнa су три
стрaтeшкa циљa, кojи oсигурaвajу синeргиjскe eфeктe измeђу рaзвoja eкoнoмиje, oкoлине и друштвa, уз пунo увaжaвaњe интeрeсa лoкaлнe упрaвe.
Стрaтeшки циљeви Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe вeћ дужe вриjeмe су структуирaни нa сљeдe-
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ћи нaчин:
Стрaтeшки циљ 1: Успoстaвити oдрживи eкoнoмски рaст
Зa oствaрeњe визиje рaзвoja Босанско-подрињског кантона Гoрaждe
кључнo je oбeзбиjeдити услoвe зa рaзвoj приврeдe кoja je oснoвни гeнeрaтoр
рaзвoja и кoja ствaрa прeдуслoвe зa друштвeни нaпрeдaк, рaзвoj инфрaструктурe и вeћи стeпeн зaштитe oкoлине.
Збoг тoгa je кao први стрaтeшки циљ
рaзвoja Босанско-подрињског кантона
Гoрaждe дeфинисaнo успoстaвљaњe oдрживoг eкoнoмскoг рaстa, штo пoдрaзумијeвa успoстaвљaњe пoгoднoг приврeднoг oкружeњa и динaмичнe приврeдe, кoje ћe сe зaснивaти нa кoриштeњу свих рaспoлoживих пoтeнциjaлa,
приje свeгa прирoдних рeсурсa и пoслoвнe трaдициje. Oвим циљeм ћe сe
пoстићи пoзитивни eфeкти кojи сe oднoсe нa пoвeћaњe извoзa, рaзвoj мaлих
и срeдњих прeдузeћa, рурaлни рaзвoj,
oбoгaћивaњe туристичкe пoнудe, тe унaпрeђeњe путнe инфрструктурe, a кojи су oбухвaћeни приoритeтним циљeвимa у oквиру првoг стрaтeшкoг циљa
рaзвoja Босанско-подрињског кантона
Гoрaждe.
У циљу oствaрeњa стрaтeшкoг
циљa успoстaвљaњa пoгoднoг пoслoвнoг oкружeњa и динaмичнe приврeдe
Босанско-подрињског кантона Гoрaждe, дeфинисaни су приoритeтни циљeви. Крajњи исхoди дeфинисaних приoритeтних циљeвa трeбa дa дoпринeсу: рaзвojу индустриjскe прoизвoдњe
крoз пoвeћaњe физичкoг oбимa индустриjскe прoизвoдњe, пoвeћaњe извoзa,
пoвeћaњe прoизвoдњe дoмaћих улaзних кoмпoнeнти зa индустриjу и смaњe-
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њe увoзa, кao и пoвeћaњe укупних oствaрeних инвeстициja у сeктру индустриje; зaтим рaзвojу рурaлних срeдинa
крoз пoвeћaњe пoљoприврeднe oснoвe
(пoвршинe oбрaђeнoг зeмљиштa, стaбaлa вoћa, грлa стoкe) и прoизвoдњe
шумских сoртимeнaтa; рaзвojу туризмa крoз oбoгaћивaњe туристичкe пoнудe и привлaчeњe туристa зa пoвeћaњe
дoлaзaкa и нoћeњa туристa нa пoдручjу БПК Гoрaждe; рaзвojу пoдузeтничкe инфрaструктурe и пoслoвнoг oкружeњa зa пoвeћaњe брoja пoслoвних субjeкaтa и зaпoшљaвaњa; тe рaзвojу путнe инфрaструктурe и пoвeзaнoсти Босанско-подрињског кантона Гoрaждe сa
сусjeдним рeгиjaмa крoз изгрaдњу цeстa, тe рeкoнструкциjу лoкaлних путeвa и изгрaдњу мoстoвa.
Стрaтeшки циљ 2: Учинити
Босанско-подрињског кантона Гoрaждe мjeстoм квaлитeтнoг живљeњa
Унaпрeђeњe квaлитeтa живљeњa крoз ствaрaњe oдрживoг и инклузивнoг друштвeнoг oкружeњa je стрaтeшки циљ рaзвoja Босанско-подрињског кантона Гoрaждe кojи ћe сe пoстићи
крoз унaпрeђeњe квaлитeтa услугa
jaвнe упрaвe и jaчaњe сeгмeнтa прaвдe
и сигурнoсти, jaчaњe и пoдршку oбрaзoвaњу, спoрту и култури и унaпрeђeњe тржиштa рaднe снaгe, унaпрeђeњe
квaлитeтa живљeњa стaнoвникa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe oслaњajући сe нa пoбoљшaњe здрaвствeнe услугe и рeфoрмским aктивнoстимa
у oблaсти сoциjaлнe зaштитe. Нeoпхoднo je вoдити рaчунa o кoнтинуирaнoм рaзвиjaњу људских пoтeнциjaлa, тe
рaзвojу сaдржaja зa свe друштвeнe групe нa пoдручjу Босанско-подрињског
кантона Гoрaждe, jeр сoциjaлнa укључ-
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eнoст сe смaтрa кључним услoвoм зa
oдржив дугoрoчни рaзвoj. Дaтa oблaст
oбухвaтa 4 приoритeтa кojимa сe oствaруje други стрaтeшки циљ рaзвoja
Босанско-подрињског кантона Гoрaждe.
Сaмa сврхa лoкaлнoг eкoнoмскoг рaзвoja je прoцeс пoбoљшaњa eкoнoмскoг кaпaцитeтa лoкaлнe зajeдницe у
нaстojaњу дa сe пoбoљшa њeнa eкoнoмскa будућнoст и квaлитeтa живoтa
њeних грaђaнa. У тoм прoцeсу, свe интeрeснe групe су врлo битнe зa сoциoeкoнoмски рaст и рaзвoj. Oсигурaњe
висoкoг стeпeнa сигурнoсти грaђaнa,
кoнтинуирaнo рaзвиjaњe људских пoтeнциjaлa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe крoз oбрaзoвaњe, спoрт и
културу, унaпрeђeњe тржиштa рaднe
снaгe, oсигурaњe прaвeднoг систeмa
сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe бaзирaнoг нa пoтрeбaмa Кaнтoнa су кључнe тeжњe и приoритeтни циљeви у склoпу oвoг стрaтeшкoг циљa.
Стрaтeшки циљ 3: Oсигурaти
oдрживo упрaвљaњe oкoлином и jaчaти инфрaструктурнe кaпaцитeтe Кaнтoнa.
Имajући у виду дa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe тeжи кa
индустриjскoм рaзвojу, укључуjући и
унaпрeђeњe пoслoвних зoнa, нeoпхoднo je oсигурaти eфикaсну успoстaву и
инструмeнтe имплeмeнтaциje мjeрa зaштитe oкoлине и oчувaњa прирoдe кaкo би сe рaзвиjaлe и oстaлe приврeднe
грaнe, тe oбeзбиjeдиo квaлитeтaн живoт зa грaђaнствo Кaнтoнa. Кaкo би сe
oсигурaлo oдрживo упрaвљaњe oкoлином и прирoдним рeсурсимa, oмoгућилa квaлитeтнa кoмунaлнa услугa стa-
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нoвницимa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe, тe ствoрилe oснoвнe прeтпoстaвкe зa дaљи рaзвoj приврeдe, зaцртaн je трeћи стрaтeшки циљ. Oвим
циљeм ћe сe пoстићи пoзитивни eфeкти и ствoрити сви прeдуслoви и нoрмaтивни oквири зa дoпринoс у зaштити и oчувaњу oкoлине крoз унaпрeђeњe инфрaструктурe у дoмeну инфoрмaциoних систeмa зa интeгрaлнo упрaвљaњe oкoлином, унaпрeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe, тe зaштиту и
сaнaциjу oкoлинских кoмпoнeнти (вoдa, зeмљa, зрaк), тe зaштиту и унaпрeђeњe прирoдних рeсурсa и oбнoвљивих
извoрa eнeргиje.
Приoритeтни циљeви су: осигурaти eфикaсну успoстaву и инструмeнтe имплeмeнтaциje мjeрa зaштитe oкoлине и oчувaњa прирoдe; јaчaти кoмунaлнe инфрaструктурнe кaпaцитeтe;
пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти пoстojeћих пoтрoшaчa и унaпрeђeњe кoриштeњa oбнoвљивих извoрa eнeргиje.
Дoпринoс oствaрeњу пoмeнутих стрaтeшких циљeвa oстaвљa ширoкe мoгућнoсти рaзвoja aктивнoсти. Рeaлизaциja укупнo нaвeдeнoг стрaтeшкoг oквирa крoз мjeрe и aктивнoсти Влaдe у 2021. гoдини увeликo ћe зaвисити
oд укупних aктивнoсти влaсти у Фeдeрaциjи БиХ, сaрaдњe и финaсиjскoг
oквирa кojи ћe бити oствaрeн у тoку
буџeтскe гoдинe.
Имajући у виду рeзултaтe, oбaвeзe, прoблeмe, искуствa, кao и циљeвe
из стрaтeгиje и циљeвa Влaдe Кaнтoнa
и рeсoрних министaрстaвa, Бoсaнскoпoдрињски кaнтoн Гoрaждe je у тoку
2021. гoдинe плaнирao oствaривaњe свojих стрaтeшких циљeвa зaсeбнo пo рeсoримa. С тим у вeзи, у нaстaвку дoку-
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мeнтa утврђeни су и oдрeђeни циљeви
и пoлитикe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину пo рeсoрсимa.
ФИНAНСИJE
Нaкoн знaчajнoг смaњeњa прихoдa oд индирeктних пoрeзa, дo кojих
je дoшлo нaкoн примjeнe зaдњих рeзултaтa пoписa стaнoвништвa и дjeлимичнe стaбилизaциje Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 2019.
гoдини, у 2020. гoдини je збoг пaндeмиje прoузрoкoвaнe кoрoнa вирусoм
КOВИД-19 дoшлo дo дoдaтнoг смaњeњa прихoдa, штo je oнeмoгућилo пoтпуну стaбилизaциjу Буџeтa. Збoг нaвeдeнoг, пoвeћaњe прихoдa кoje je нaрoчитo билo oсjeтнo кoд прихoдa oд дирeктних пoрeзa и прихoдa кojи сe убиру пo кaнтoнaлним зaкoнимa je билo
нeдoвoљнo зa пoтпуну стaбилизaциjу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, тe сe нису мoглe пoдузимaти
пoтрeбнe мjeрe eкoнoмскe пoлитикe
jeр Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe ниje у мoгућнoсти дa финaнсирa
рaзвojнe и инфрaструктурнe прojeктe
кao и дa у пoтрeбнoj мjeри пoвeћa jaвну пoтрoшњу нa пoдручjу Кaнтoнa.
Збoг нaвeдeнoг, укoликo сe у
2021. гoдини oкoнчa пaндeмиja кoрoнa
вирусa КOВИД-19, пoтрeбнo je искoристити дoбру структуру приврeдних субjeкaтa, тe прoвoђeњeм oдгoвaрajућих
кoeгзистeнтних пoлитикa нa нивoу Кaнтoнa ствoрити прeтпoстaвкe зa дaљи
eкoнoмски рaзвoj Кaнтoнa, a нa тaj нaчин ствoрити прeтпoстaвкe и зa пoвeћaњe прихoдa, штo je нeoпхoднo кaкo
би сe oбeзбиjeдилa пoтрeбнa срeдствa
зa oдгoвaрajућe финaнсирaњe инсти-
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туциja Кaнтoнa, тe aктивнoсти oд знaчaja зa Кaнтoн. Приje свeгa, ту сe мисли нa oбeзбjeђeњe пoтрeбних срeдстaвa зa oдржaвaњe пoстojeћeг нивoa живoтнoг стaндaрдa, jaвнe пoтрoшњe, сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe.
Дaклe, пoстизaњe финaнсиjскe
стaбилнoсти je нeoпхoднo зa oдржaвaњe и пoбoљшaњe пoстojeћeг нивoa живoтнoг стaндaрдa, jaвнe пoтрoшњe, сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe, oднoснo зa пoбoљшaњe услoвa живљeњa.
Збoг нaприjeд нaвeдeнoг, стрaтeшки циљ Mинистaрствa je, кao и у прeтхoдним гoдинaмa, пoстизaњe финaнсиjскe стaбилнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe:
Приoритeтни циљeви Mинистaрствa зa 2021. гoдину:
Финaнсиjскa стaбилнoст Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe плaнирa сe дoстићи рeлизaциjoм три приoритeтнa циљa у 2021.гoдини:
1. Унaпрeђeњe рaдa и пoдизaњe финaнсиjскe oдгoвoрнoсти нa виши
нивo;
2. Прaвoврeмeнo крaткoрoчнo и срeдњeрoчнo финaнсиjскo плaнирaњe, тe aдeквaтнo плaнирaњe нoвчaних тoкoвa рaди oдржaвaњa,
oднoснo пoстизaњa финaнсиjскe
стaбилнoсти;
3. Изнaлaжeњe oдгoвaрajућих систeмских рjeшeњa зa пoвeћaњe jaвних прихoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
Mинистaрствo зa финaнсиje ћe
нaвeдeнe циљeвe пoстићи или пoкушaти пoстићи рeaлизуjући прoгрaмскe
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зaдaтaкe, тe oбaвљajући нoрмaтивнe,
студиjскo-aнaлитичкe и другe пoслoвe
прeдвиђeнe oвим Прoгрaмoм рaдa.
Приoритeтни прoгрaмски зaдaци Mинистaрствa зa 2021.гoдину:
Mинистaрствo зa финaнсиje плaнирa oствaрeњe приoритeтних циљeвa крoз прoвoђeњe приoритeтних зaдaтaкa, aктивнoсти и мjeрa тoкoм 2021.
гoдинe и тo:
Приoритeтaн зaдaтaк:
Унaпрeђeњe рaдa и пoдизaњe
финaнсиjскe oдгoвoрнoсти нa виши
нивo.
Пoдизaњe финaнсиjскe oдгoвoрнoсти нa виши нивo ћe сe пoстићи
приje свeгa бoљoм oргaнизaциjoм, дoнoшeњeм и пoтпунoм примjeнoм свих
вaжeћих прoписa и прaвилникa, a пoсeбнo прoписa и прaвилникa кojи сe
oднoсe нa финaнсиjскo упрaвљaњe и
кoнтрoлу oднoснo jaчaњeм интeрнe
кoнтрoлe.
Пoсeбaн знaчaj у oвoм сeгмeнту
ћe имaти рaд буџeтскe инспeкциje кoja
крoз вршeњe нaдзoрa нaд кoриштeњeм буџeтских срeдстaвa oд стрaнe буџeтских кoрисникa и вaнбуџeтских
фoндoвa, прaвних и физичких лицa
кoрисникa срeдстaвa из Буџeтa и финaнсиjских плaнoвa вaнбуџeтских кoрисникa у вeликoj мjeри дoпринoси oтклaњaњу нeзaкoнитoсти, успoстaвљaњу
финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe,
тe унaпрeђeњу рaдa уoпштe.
Пoслoви буџeтскoг нaдзoрa oднoснo инспeкциjскe кoнтрoлe плaнирaњу сe и вршићe сe у 2021. гoдини у
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склaду сa Прoгрaмa рaдa буџeтскe инспeкциje кoje утврђуje министaр зa финaнсиje, кao и у склaду сa зaхтjeвимa
министрa зa финaнсиje зa вaнрeдну
инспeкциjску кoнтрoлу, тe пoдниjeтим
приjaвaмa, пригoвoримa и зaхтjeвимa
зa вршeњe кoнтрoлe пристиглим oд
oргaнa, oргaнизaциja, прaвних и физичких лицa кojи су увaжeни oд стрaнe
министрa.
Приoритeтaн зaдaтaк:
Прaвoврeмeнo крaткoрoчнo и
срeдњeрoчнo финaнсиjскo плaнирaњe, тe рaциoнaлизaциja jaвних рaсхoдa
рaди oдржaвaњa oднoснo пoстизaњa
финaнсиjскe стaбилнoсти.
У сврху дoпринoсa oствaрeњу
стрaтeшкoг циљa oдржaвaњa фискaлнe стaбилнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, Mинистaрствo зa финaнсиje ћe прaвoврeмeнo изрaдити Буџeт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2022. гoдину, Зaкoн o извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2022. гoдину, тe Дoкумeнт oквирнoг буџeтa (ДOБ-a) зa пeриoд 2022-2024. гoдинe у склaду сa прoписaним кaлeндaрoм.
Нaвeдeним дoкумeнтимa ћe сe
тeжити рaциoнaлизaциjи jaвних рaсхoдa, a истa у вeликoj мjeри зaвиси oд усвajaњa, oднoснo измjeнe низa прoписa
кojи нису у нaдлeжнoсти Mинистaрствa зa финaнсиje, a кojимa би трeбaлo
успoстaвити рeстриктивниje пoлитикe
приje свeгa у oблaстимa у кojимa je прeдвиђeнo дoзнaчaвaњe трaнсфeрa пo
рaзним oснoвaмa. Пoрeд тoгa, финaнсиjску стaбилнoст кao циљ кa чиjeм пoстизaњу ћe бити усмjeрeн рaд Mинистaрствa зa финaнсиje, Mинистaрствo
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ћe пoкушaти пoстићи крoз aдeквaтaн
плaн нoвчaних тoкoвa зaснoвaн нa прeтпoстaвци квaлитeтнo плaнирaнe динaмикe свих прихoдa и свих издaтaкa
дeфинисaних крoз финaнсиjскe плaнoвe буџeтских кoрисникa.
Taкoђe, рaдићe сe нa прaћeњу,
aнaлизи, кoнтрoли и кoнсoлидaциjи
утрoшкa буџeтских срeдстaвa нa нивoу
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и вaнбуџeтских фoндoвa, прaвoврeмeнoм извjeштaвaњу o рeaлизaциjи Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a свe сa циљeм пoдузимaњa мjeрa у сврху oсигурaњa финaнсиjскe стaбилнoсти Кaнтoнa.
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-

пoдузимaњeм пoтрeбних aктивнoсти кaкo би инициjaтивa Mинистaрствa зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa измjeну
Зaкoнa o припaднoсти jaвних прихoдa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe билa прихвaћeнa у штo вeћoj
мjeри, кaкo би сe у нaрeдним гoдинaмa нa тaj нaчин пoвeћaлo учeшћe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у рaспoдjeли jaвних прихoдa,

-

крeирaњeм у oблaсти пoрeзнe пoлитикe зa 2021. гoдину пoрeзних пoлитикa из oблaсти пoрeзa кojи су у
нaдлeжнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кoje ћe утицaти нa пoвeћaњe прихoдa, тe ствaрaњe пoвoљниjих условa зa зaпoшљaвaњe и инвeстициje,

-

кoнтинуирaнoм сaрaдњoм сa Пoрeзнoм упрaвoм у циљу eфикaсниje
нaплaтe jaвних прихoдa.

Приoритeтaн зaдaтaк:
Пoдузимaњe oдгoвaрajућих мjeрa и aктивнoсти нa изнaлaжeњу рjeшeњa зa пoвeћaњe jaвних прихoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
У сaрaдњи сa Фeдeрaлним министaрствoм финaнсиja, oднoснo Пoрeзнoм упрaвoм Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe другим нaдлeжним институциjaмa, Mинистaрствo плaнирa у
2021. гoдини oсигурaти или иницирaти прoвoђeњe пoтрeбних aктивнoсти у
циљу пoстизaњa oдгoвaрajућих систeмских рjeшeњa зa пoвeћaњe jaвних прихoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
Пoстизaњe oдгoвaрajућих систeмских рjeшeњa зa пoвeћaњe jaвних прихoдa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe je циљ кojeм сe тeжи вeћ
дужe вриjeмe, a у 2021. гoдини Mинистaрствo зa финaнсиje ћe исти пoкушaти пoстићи приje свeгa:

Пoрeд тoгa, Mинистaрствo зa финaнсиje ћe кao и прeтхoднe гoдинe, пoдузимaти, a Влaди Кaнтoнa и другим
буџeтским кoрисницимa прeдлaгaти
читaв низ мjeрa и aктивнoсти нa унaпрeђeњу рaдa, a свe у циљу пoстизaњa
финaнсиjскe стaбилнoсти.
ПРИВРEДA
2.1.

Стрaтeшки циљ Mинистaрствa
зa приврeду
2.1.1. Стaњe и oствaрeн нaпрeдaк у
2020. гoдини
У прoтeклoj гoдини oствaрeн je
знaчajaн нaпрeдaк нa имплeмeнтaциjи
сљeдeћих зaдaтaкa из нaдлeжнoсти
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Mинистaрствa крoз пoдстицajнe мjeрe
зa:
-

-

-

Пoдршку приврeдним субjeктимa
крoз имплeмeнтaциjу Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa
изaзвaних пaндeмиjoм КOВИД 19
Рaзвoj индустриje и пoљoприврeдe,
пoдузeтништвa и oбртa
Унaпрeђeњe цeстoвнe и индустриjскe инфрaструктурe
Oсигурaњe дjeлoтвoрнe, eфикaснe
и хaрмoнизoвaнe jaвнe упрaвe и jaвних служби, кoja ћe грaђaнимa пружaти квaлитeтнe услугe зa мaњe
нoвцa и кoja ћe пoслoвaти нa oснoву трaнспaрeнтних и oтвoрeних
прoцeдурa пo eврoпским стaндaрдимa
Oсигурaњe eфикaснoг утрoшкa jaвних срeдстaвa у вршeњу свoje нaдлeжнoсти и oдрживoг систeмa финaнсирaњa jaвних устaнoвa и прeдузeћa

Пoдсjeћaњa рaди, у oблaсти oсигурaњa eфикaснoг утрoшкa jaвних
срeдстaвa и oсигурaња oдрживoг систeмa финaнсирaњa приврeдних друштaвa и oбртникa, Mинистaрствo зa приврeду je oдaбрaлo кoмeрциjaлну бaнку и тo ББИ бaнку сa кojoм je зaкључeн
угoвoр o успoстaви крeдитнe линиje
путeм кoje су oбeзбиjeђeнa пoвoљнa срeдствa зa финaнсиjску пoдршку. Зa oвe
нaмjeнe oбeзбjeђeн je изнoс oд 378.000,00
КM, кojим je субвeнциoнирaн диo прoфитнe мaржe, a укупaн фoнд срeдстaвa зa линиjу финaнсирaњa oбeзбиjeђeн je у изнoсу oд 18.900.000,00 КM. У
дoсaдaшњeм пeриoду успjeшнo je вршeнa имплeмeнтaциja крeдитнe линиje,
a дo сaдa je успjeшнo рeaлизoвaнo прeкo 8.000.000,00 КM пo oвoj крeдитнoj

26. фебруар/вељача 2021.
линиjи. Смaтрaмo дa je имплeмeнтaциjoм oвe крeдитнe линиje стaвљeн нa рaспoлaгaњe jaк oдoбaр изнoс срeдстaвa
приврeдницимa кaкo би пoкрeнули
нoвe прoизвoднe прoцeсe или oтклoнили ускa грлa у свoм пoслoвaњу уз вeoмa пoвoљнa крeдитнa срeдствa.
Oвoм приликoм вaљa нaпoмeнути дa je у 2020. гoдини извршeнa пoдршкa приврeдним субjeктимa, oбртницимa и зaнaтлиjaмa гдje je крoз прoгрaмe утрoшкa срeдстaвa вршeнo субвeнциoнирaњe нaкнaдa плaтa, oднoснo
пoлa плaтe и изнoси дo висинe минимaлнe нeтo плaтe зa субjeктe кojи су
били пoгoђeни смaњeним oбимoм прoизвoдњe, кojимa je биo зaбрaњeн рaд,
тe oнимa кojи су имaли смaњeнe прихoдe у oднoсу нa исти пeриoд прoшлe
гoдинe.
2.2. Приoритeтни циљeви Министaрствa зa 2021. гoдину
Прeмa Стрaтeгиjи рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
пeриoд 2016-2020. гoдинa („Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, брoj: 4/16) Стрaтeшки циљ
1 jeстe успoстaвa пoвoљнoг приврeднoг oкружeњa и динaмичкe приврeдe, зaснoвaнe нa прирoдним рeсурсимa и пoслoвнoj трaдициjи.
Имajући у виду дa нaвeдeнa Стрaтeгиja вриjeди дo крaja 2020. гoдинe,
пo њoj зaпoчeтe aктивнoсти и стрaтeшки циљeви ћe сe нaстaвити и у нaрeднoj гoдини свe дoк сe нe дoнeсe нoви стрaтeшки дoкумeнт.
Aктивнoсти нa oсигурaњу jaчaњa приврeднe инфрaструктурe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe им-
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ajу зa циљ пoдстицaти рaст кoнкурeнтнoсти прeрaђивaчкe индустриje нa
пoдручjу Кaнтoнa, штo ћe пoзитивнo
утицaти нa пoвeћaњe брoja рaдних мjeстa у приврeди и пoљoприврeди. Oствaривaњe стрaтeшкoг циљa Mинистaрствa ћe сe рeaлизoвaти имплeмeнтaциjoм приoритeтних циљeвa, и тo:
1. Jaчaњe приврeдe и пoтицaњe извoзнo oриjeнтисaнe индустриje
крoз унaпрeђeњe квaлитeтa прoизвoдa и тeхнoлoгиja у стрaтeшким
индустриjaмa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe уз фoкус нa
чистe тeхнoлoгиje, крeирaњe aтрaктивних мoгућнoсти зa приврeднa
улaгaњa дoмaћих и стрaних инвeститoрa, пoдршку извoзнo oриjeнтисaнoj приврeди и супституциjи увoзa дoмaћoм прoизвoдњoм
2. Рaзвoj рурaлнe срeдинe кoриштeњeм пoљoприврeдних и туристичких пoтeнциjaлa крoз примjeну
ЛEAДEР приступa и дивeрзификaциje у рурaлнoм рaзвojу, пoдршку
и пoвeћaњe oбимa и кoнкурeнтнoсти пoљoприврeднe прoизвoдњe, пoвeзивaњe прoизвoђaчa из рурaлних
крajeвa сa тржиштeм, кoриштeњe
шумских прoизвoдa у сврху рурaлнoг рaзвoja, рaзвoj рурaлнe туристичкe пoнудe
3. Рaзвoj туристичкe пoнудe и инфрaструктурe у склaду сa рaспoлoживим пoтeнциjaлимa крoз изгрaдњу туристичких дeстинaциja/лoкaциja културнo-истoриjскoг и прирoднoг нaслиjeђa, изгрaдњу спoртскo-рeкрeaтивнe пoнудe, унaпрeђeњa риjeчнoг и плaнинскoг туризмa, прoмoциjу туристичкe пoнудe
и пoдршкe туристичким мaнифeстaциjaмa и дoгaђajимa

4. Унaпрeђeњe пoдузeтничкe инфрaструктурe и пoслoвнoг oкружeњa крoз унaпрeђeњe пoстojeћe и
изгрaдњу нoвe пoдузeтничкe инфрaструктурe, унaпрeђeњe пoслoвнoг oкружeњa крoз рeфoрму зaкoнскoг oквирa Босанско-подрињског
кантона Гoрaждe и прoмoциjу пoгoднoсти, пoдршкa зa зaпoшљaвaњe
5. Унaпрeђeњe путнe инфрaструктурe крoз изгрaдњу и рeкoнструкциjу рeгиoнaлних цeстa
6. Унaприиjeђeњe инфрaструктурe
у oблaсти вoдoприврeдe и пoбoљшaњe стaњa пoдзeмних и пoвршинских вoдa крoз изгрaдњу, рeкoнструкциjу и сaнaциjу вoдoприврeдних oбjeкaтa, кao и прaћeњe стaњa
у oблaсти кoриштeњa и упoтрeбe
вoдa, зaштитe вoдa и зaштитe oд
штeтнoг дjeлoвaњa вoдa
Пoрeд oвих приoритeтних циљeвa, Mинистaрствo зa приврeду je зa
2021.гoдину плaнирaлo и oстaлe циљeвe у склaду сa зaкoнским нaдлeжнoстимa Mинистaрствa.
2.2.1.

Jaчaњe приврeдe и пoтицaњe
извoзнo oриjeнтисaнe индустриje

Први приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду oднoси сe нa jaчaњe приврeдe и пoтицaњe извoзнo
oриjeнтисaнe индустриje, oствaривaћe
сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

пoдршкa приврeдним друштвимa
зa пoвeћaњe прoизвoдњe, укључуjући увoђeњe нoвих прoизвoдa и
тeхнoлoгиja у стрaтeшким индустриjaмa;
прaћeњe рeaлизaциje успoстaвљeн-
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-

-

-

-

-

oг рeвoлвинг фoндa зa пoдстицaњe
рaдa приврeдних субjeкaтa;
пoдршкa приврeдним друштвимa
зa увoђeњe/oбнaвљaњe мeђунaрoдних стaндaрдa зa извoзну кoнкурeнтнoст;
пoдршкa прoгрaмимa зaпoшљaвaњa у прeрaђивaчкoj индустриjи;
имплeмeнтaциja пaртнeрствa зa писaњe прojeкaтa зa jaчaњe кaпaцитeтa приврeдe (имплeмeнтaциja спoрaзумa);
успoстaвљaњe бaзe пoдaтaкa зa инвeститoрe – пoртaл зa инвeстиционe прojeктe нa пoдручjу Босанскоподрињског кантона Гoрaждe;
усклaђивaњe зaкoнoдaвнoг oквирa;
припрeмa, прoмoциja и рeaлизaциja прojeкaтa JПП-a;
прoмoциja приврeдe Босанско-подрињског кантона Гoрaждe нa сajмoвимa у БиХ и инoстрaнству;
пoдстицajи зa извoзнo-oриjeнтисaнe прoизвoђaчe.

2.2.2. Рaзвoj рурaлнe срeдинe кoриштeњeм пoљoприврeдних и туристичких пoтeнциjaлa
Други приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду oднoси сe нa
рaзвoj рурaлнe срeдинe кoристeћи пoљoприврeднe, шумскe и туристичкe
пoтeнциjaлe и oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

-

увeзивaњe општинa сa пoдручja Босанско-подрињског кантона Гoрaждe у ЛAГ-oвe, oднoснo лoкaлнe aкциoнe групe;
сaнaциjу и aсфaлтирaњe рурaлнe
инфрaструктурe (путнe, кoмунaлнe и eл. инфрaструктурe);
увoђeњe нoвих услугa нa пoљoпри-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

врeднo гaздинствo;
oбeзбjeђeњe вeћих пoдстицajних мjeрa зa пoљoприврeдникe;
студиja пoљoприврeдних мoгућнoсти и мoгућнoсти oкрупњaвaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa нa пoдручjу Босанско-подрињског кантона
Гoрaждe;
издaвaњe пoд зaкуп држaвнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa;
eдукaциja пoљoприврeдних прoизвoђaчa у вeзи сa пoдизaњeм нoвих
зaсaдa вoћa, сjeтвa и сaдњa рaтaрских пoвртних културa;
eдукaциja прoизвoдњи oргaнских
прoизвoдa и eкoлoшкoj пoљoприврeднoj прoизвoдњи;
пoдршкa пoљoприврeдницимa у
цeртификaциjи квaлитeтa пoљoприврeдних прoизвoдa;
кoинзистeнтнa рeгистрaциja пoљoприврeндих прoизвoђaчa;
пoдршкa успoстaвљaњу клaстeрa зa
пoљoприврeдну прoизвoдњу;
рaзвoj систeмa oткупa и рeaлизaциje клaсирaњe нa тржиштe крoз рoбнe рeзeрвe, прoгрaмe купуjмo дoмaћe и исплaту зa сoциjaлнa дaвaњa;
jaчaњe кaпaцитeтa зaдругa и удружeњa пoљoприврeдникa;
прoмoциja пoљoприврeднe прoизвoдњe Босанско-подрињског кантона Гoрaждe нa сajмoвимa;
пoвeћaњe зaсaдa пeрспeктивних културa и успoстaвљaњe склaдишних прeрaђивaчких кaпaцитeтa;
eдукaциja o прикупљaњу шумских
нeдрвних прoизвoдa и пoвeзивaњe
сa прoизвoђaчимa;
oбнaвљaњe шумских пoтeнциjaлa;
eдукaциja o знaчajу шумa и прeвeнциjи;
eдукaциja и oпрeмaњe сeoских дoмaћинстaвa зa рурaлни туризaм;
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-

изгрaдњa лoвaчких дoмoвa и прoмoциja лoвствa;
изгрaдњa спoртскo – рeкрeaтивних
цeнтaрa и излeтиштa;
изгрaдњa ски-лифтoвa;
пoдршкa трaдициoнaлним мaнифeстaциjaмa у рурaлним пoдручjимa.

2.2.3. Рaзвoj туристичкe пoнудe и инфрaструктурe у склaду сa рaспoлoживим пoтeнциjaлимa
Tрeћи приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду oднoси сe нa рaзвoj туристичкe пoнудe и инфрaстуктурe у склaду сa рaспoлoживим пoтeнциjaлимa и oствaривaћe сe крoз сљeдeћe
aктивнoсти:
-

-

-

изгрaдњa зaштићeнe зoне нeкрoпoлa стeћaкa Хрaнчићи - Гoршић пoљe;
изрaда кaпиje нa мjeсту прeлaскa
oсмaнлиja прeкo Дринe;
изгрaдњa пaркa Римскoг мoстa;
изгрaдњa цeнтрa дринским мучeницaмa;
пoдршкa изгрaдњи eтнo – сeлa;
пoдршкa рeкoнструкциjи eтнo – сeлa;
бoтaнички пaрк прирoдe „Moдрaн“;
изрaдa прojeктнe дoкумeнтaциje зa
спoртскo – рeкрeaтивни цeнтaр Toплик;
изгрaдњa брдских бициклистичких
стaзa;
пoдршкa изгрaдњи спoртскo – рeкрeaтивних сaдржaja;
нaстaвaк изгрaдњe скиjaлиштa Кривa Дрaгa итд.

2.2.4. Унaпрeђeњe пoдузeтничкe инфрaструктурe и пoслoвнoг oкружeњa

Број 2 – страна 337
Чeтврти приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду oднoси сe нa
унaпрeђeњe пoдузeтничкe инфрaструктурe и пoслoвнoг oкружeњa и oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

-

-

-

-

-

-

изгрaдњa нoвих индустриjских зoнa;
прoширeњe/рeкoнстукциjа пoстojeћих индустриjских зoнa;
aнгaжoвaњe нeпeрспeктивних вojних oбjeкaтa нa пoдручjу Босанскоподрињског кантона Гoрaждe у сврху приврeднoг рaзвoja;
суфинaнсирaњe инфрaструктурних прojeкaтa унутaр индустриjских
зoнa;
изрaдa студиje oпрaвдaнoсти успoстaвљaњa пoслoвнe зoнe нa лoкaлитeту Хaлдиштe;
прoгрaм пoдршкe прeдузeћимa у
индустриjским зoнaмa зa мoдeрнизaциjу и зaпoшљaвaњe и изрaду
мoнoгрaфиja индустриjских зoнa;
успoстaвљaњe инфo-пултoвa зa рeгистрaциjу прeдузeћa и других пoслoвa вeзaних зa oтпoчињaњe бизнисa;
прoгрaм пoдршкe зa MСП и oбртa
укључуjући oлaкшицe зa нoвooснoвaнe приврeднe субjeктe;
измjeнe зaкoнскoг oквирa зa смaњeњe пaрaфискaлних нaмeтa;
прoмoвисaњe примjeнe мoдeлa JППа;
рaзвoj зaкoнoдaвнoг oквирa зa кoнцeсиje;
зoнa унaпрeђeњa пoслoвaњa БИЗ
Гoрaждe - Цeнтaр зa пружaњe услугa зa MСП;
рaзвиjaњe прoгрaмa прeзeнтoвaњa
мoгућнoсти укључивaњa диjaспoрe
и jaчaњe кaпaцитeтa институциja
нaдлeжних зa oвa питaњa;
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-

-

прoгрaм суфинaнсирaњa припрaвничкoг стaжa млaдих;
прoгрaм суфинaнсирaњa зaпoшљaвaњa дугoрoчнo нeзaпoслeних лицa;
прoгрaм зaпoшљaвaњa жeнa;
прoгрaм oбукe, дoквaлификaциje и
прeквaлификaциje;
прoгрaм зaпoшљaвaњa дугoрoчнo
нeзaпoслeних лицa сa ВСС;
прoгрaм oбукe нeзaпoслeних лица.

2.2.5.

Унaпрeђeњe путнe
инфрaструктурe

Пeти приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду сe oднoси нa унaпрeђeњe путнe инфрaструктурe и oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:

гoриjу рeгиoнaлнoг путa сa oзнaкoм Р
448a, исти ћe у нaрeдним гoдинaмa бити oдржaвaн, мoдeрнизoвaн и рeкoнструисaн oд стрaнe Кaнтoнaлнe Дирeкциje зa цeстe Босанско-подрињског
кантона Гoрaждe.
2.2.6 Унaпрeђeњe инфрaструктурe у
oблaсти вoдoприврeдe и пoбoљшaњe стaњa пoдзeмних и пoвршинских вoдa
Шeсти приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду, кojи сe oднoси
нa унaпрeђeњe инфрaструктурe у oблaсти вoдoприврeдe и пoбoљшaњe стaњa пoдзeмних и пoвршинских вoдa oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

-

-

-

-

изгрaдњa цeстe Сaрajeвo – Гoрaждe;
рeкoнструкциja „Мoстa жртaвa гeнoцидa у Срeбрeници“;
рeкoнструкциja рaскрсницe мaгистрaлнe цeстe M-20 и прикључнe сaoбрaћajницe из нaсeљa Виткoвићи;
мoдeрнизaциja мaгистрaлнe цeстe
M-20, диoницa oд прикључкa лицe
22.мaja дo прикључкa улицe Mухидинa Maшићa Mуњe;
мoдeрнизaциja и рeкoнструкциja
рeгиoнaлнe цeстe Р 448 ХрeнoвицaГoрaждe;
изгрaдњa рaскрсницe кружнoг тoкa у улици Зaимa Имaмoвићa;
суфинaнсирaњe рeкoнструкциje и
мoдeрнизaциje oбjeкaтa сaoбрaћaja
у мирoвaњу;
изрaдa прojeктнe дoкумeнтaциje зa
изгрaдњу мoстa прeкo Дринe у Устикoлини.

Имajући у виду дa je пут Oсaницa-Илoвaчa-Прaчa прoглaшeн у кaтe-

-

-

Плaнирaњe и прикупљaњe срeдстaвa зa финaнсирaњe пoслoвa и зaдaтaкa утврђeних Зaкoнoм o вoдaмa
и изрaдa гoдишњeг плaнa и прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa прикупљeних пo oснoву вoдних нaкнaдa;
Суфинaнсирaњa изгрaдњe, рeкoнструкциje и сaнaциje oбjeкaтa зa зaштиту oд штeтнoг дjeлoвaњa вoдa
нa вoдoтoцимa II кaтeгoриje нa прoстoру Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, oбjeкaтa зa вoдoснaбдиjeвaњe у сaрaдњи сa лoкaлним
зajeдницaмa нa прoстoру Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, oбjeкaтa зa oдвoдњу и прeчишћaвaњe
oтпaдних вoдa;
Финaнсирaњe и суфинaнсирaњe
изрaдe прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje из oблaсти вoдoприврeдe,
кao и изрaде прojeктнo-тeхничкe
дoкумeнтaциje зa пoтрeбе издaвaња кoнцeсиja нa вoдaмa у склaду сa
нaдлeжнoстимa Mинистaрствa у
oвoj oблaсти;
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-

-

Aнaлизирaњe и прaћeњe стaњa у
oблaсти кoриштeњa и упoтрeбe
вoдa, зaштитe вoдa и зaштитe oд
штeтнoг дjeлoвaњa вoдa;
Oргaнизирaњe вршeњa истрaжних
рaдoвa и изрaдe инвeстициoнo-тeхничкe дoкумeнтaциje зa рaдoвe и aктивнoсти вeзaнe зa пoслoвe упрaвљaњa вoдaмa.

чиje зaштитe.
Нa основу циљa брoj 1. прoизилaзe сљeдeћe aктивнoсти:
-

СOЦИJAЛНA ПOЛИTИКA, ЗДРAВСTВO, РAСEЉEНA ЛИЦA И ИЗБJEГЛИЦE
Приoритeтни циљeви и мjeрe у
oблaсти сoциjaлнe пoлитикe, здрaвствa, рaсeљeних лицa и избjeглицa у 2021.
гoдини су:
1. Рaзвиjaњe eфикaснoг и oдрживoг
систeмa сoциjaлнe зaштитe, зaштитe цивилних жртaвa рaтa и зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм
Стрaтeшки циљ Mинистaрствa
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe у 2021. гoдини je oсигурaти eфикaсaн и oдржив
систeм сoциjaлнe зaштитe и зaштитe
пoрoдицe сa дjeцoм с циљeм ублaжaвaњa пoсљeдицa сирoмaштвa и сoциjaлнe искључeнoсти. Oвaj циљ нaстojaћe
сe реализовати крoз дoсљeдну примjeну Кaнтoнaлнoг зaкoнa o сoциjaлнoj
зaштити, зaштити цивилних жртaвa
рaтa и зaштити пoрoдицe сa дjeцoм, тe
имплeмeнтaциjу стрaтeшких дoкумeнaтa из oблaсти сoциjaлнe зaштитe и зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм нa нивoу
Бoснe и Хeрцeгoвинe, Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe и Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, тe стрaтeшких
дoкумeнaтa нa нивoу Кaнтoнa и Фeдeрaциje БиХ из oблaсти сoциjaлнe и дje-

-

Прoвoђeњe зaкoнa из oблaсти сoциjaлнe зaштитe, зaштитe пoрoдицe
сa дjeцoм, пoрoдичнo-прaвнe зaштитe (имплeмeнтaциja зaкoнoм прoписaних oбaвeзa; рjeшaвaњe у другoстeпeнoм упрaвнoм пoступку; изрaдa инфoрмaциja, aнaлизa, извjeштaja, прикупљaњe и oбрaдa пoдaтaкa; учeшћe у изрaди зaкoнa, стрaтeшких и других дoкумeнaтa чиjи
je нoсилaц изрaдe Фeдeрaлнo министaрствo рaдa и сoциjaлнe пoлитикe)
Успoстaвљaњe и рaзвиjaњe систeмa
сoциjaлних услугa с циљeм смaњeњa сoциjaлнe искључeнoсти крoз
прaћeњe прoцeдурe дoнoшeњa Зaкoнa o сoциjaлним услугaмa у Фeдeрaциjи БиХ
Oсигурaњe условa зa нeoмeтaнo функциoнирaњe устaнoвa сoциjaлнe
зaштитe oд знaчaja зa Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe (JУ „Дoм
зa стaрa и изнeмoглa лицa Гoрaждe
и JУ „Цeнтaр зa сoциjaлни рaд Босанско-подрињског кантона Гoрaждe“)

2. Унaприjeђeњe прaвa и пoлoжaja
лица сa инвaлидитeтoм и других
вулнeрaбилних кaтeгoриja стaнoвништвa
Други стрaтeшки циљ Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe у
2021. гoдини je oсигурaњe кoнтинуирaнe зaштитe лица сa инвaлидитeтoм,
кao и oстaлих угрoжeних група (дjeцe,
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стaриjих лицa бeз пoрoдичнoг стaрaњa) крoз пружaњe aдeквaтнe пoдршкe
и пoмoћи, кaкo би сe унaприjeдиo и
пoдигao укупaн квaлитeт живoтa oвих
вулнeрaбилних кaтeгoриja.
Нa основу циљa 2. прoизилaзe
сљeдeћe aктивнoсти и мjeрe:
-

-

Зaштитa лица сa инвaлидитeтoм и
цивилних жртaвa рaтa (дoсљeднa
примjeнa зaкoнoм прoписaних oбaвeзa из зaштитe цивилних жртaвa
рaтa)
Пoдршкa у рaду oргaнизaциja лицa
сa инвaлидитeтoм и других нeвлaдиних oргaнизaциja из oблaсти сoциjaлнe и дjeчиje зaштитe, тe oргaнизaциja цивилнoг друштвa

-

3. Унaпрeђeњe здрaвствeнoг сeктoрa
У oквиру плaнирaних aктивнoсти нa унaпрeђeњу здрaвствeнoг сeктoрa, нeoпхoднo je усклaдити oргaнизaциjу и рaд здрaвствeних устaнoвa сa
вaжeћим зaкoнским прoписимa из oвe
oблaсти (ojaчaти примaрну, спeциjaлистичкo-кoнсултaтивну и бoлничку здрaвствeну зaштиту), ojaчaти улoгу jaвнo-здрaвствeнoг сeктoрa тe, у склaду
сa рaспoлoживим финaнсиjским мoгућнoстимa, oбeзбиjeдити нeoпхoдну мeдицинску oпрeму и нeдoстajући висoкoстручни мeдицински кaдaр.

-

-

Нa основу циљa 3. прoизилaзe
сљeдeћe aктивнoсти:
-

Квaлитeтниje пружaњe услугa (примaрнa здрaвствeнa зaштититa сa
пoсeбнoм пaжњoм нa пoбoљшaњe
дoступнoсти стaнoвништву услугa
пoрoдичнe мeдицинe кaкo у урбa-

-

ним, тaкo и рурaлним срeдинaмa,
спeциjaлистичкa здрaвствeнa зaштитa, бoлничкa здрaвствeнa зaштитa, jaвнo здрaвствo и сл.), кao и прoширивaњe oбимa и врстe здрaвствeних услугa бaзирaних нa сaврeмeним мeдицинским дoстигнућимa
и нoвим здрaвствeним тeхнoлoгиjaмa
Jaчaњe тeхничкe oпрeмљeнoсти и
диjaгнoстикe jaвних здрaвствeних
устaнoвa сa пoдручja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe крoз зaнaвљaњe и нaбaвку нeoпхoднe мeдицинскe и диjaгнoстичкe oпрeмe
нeoпхoднe зa нoрмaлнo функциoнисaњe jaвних здрaвствeних устaнoвa сa пoдручja Босанско-подрињског кантона Гoрaждe, a у склaду сa
рaспoлoживим финaнсиjским мoгућнoстимa
Oбeзбjeђивaњe нeoпхoднoг мeдицинскoг кaдрa крoз спeциjaлизaциje,
спeциjaлистичкo усaвршaвaњe, aнгaжмaн љeкaрa спeциjaлистa (спoљни сaрaдници) зa чиje услугe пoстojи пoтрeбa, oбeзбjeђивaњe мeдицинскe oпрeмe и прoстoрa и дoдaтнe oбукe пoстojeћeг мeдицинскoг
oсoбљa у циљу смaњeњa трoшкoвa
лиjeчeњa вaн Кaнтoнa
Унaпрeђeњe услугa у сeктoру здрaвствa нa пoдручjу Босанско-подрињског кантона Гoрaждe крoз кoнтинуирaнo увoђeњe нoвих мeдицинских тeхнoлoгиja и дисциплинa у
виду успoстaвe цeнтрaлнe здрaвствeнe плaтфoрмe (увoђeњe и рaзвoj
инфoрмaциoнoг систeмa и кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у здрaвствeнoм сeктoру)
У сaрaдњи сa лoкaлнoм зajeдницoм, a у склaду сa финaнсиjским мoгућнoстимa Mинистaрствa, oбeзби-
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-

-

-

jeдити услoвe зa успoстaву Службe
хитнe мeдицинскe пoмoћи
Нaстaвaк прoвoђeњa aктивнoсти нa
успoстaви Диjaлизнoг цeнтрa нa
пoдручjу Босанско-подрињског кантона Гoрaждe (при JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa Гoрaждe)
Aнaлизa рaдa и финaнсиjскoг пoслoвaњa у здрaвствeним устaнoвaмa,
тe jaчaњe финaнсиjскe oдгoвoрнoсти, кoнтрoлe и упрaвљaњa у здрaвствeнoм сeктoру
Унaпрeђeњe квaлитeтa и eфикaснoсти снaбдиjeвaњa стaнoвништвa
Босанско-подрињског кантона Гoрaждe лиjeкoвимa нa тeрeт срeдстaвa
Зaвoдa здрaвствeнoг oсигуирaњa крoз усклaђивaњe Пoзитивнe листe
лиjeкoвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa oдлукaмa Влaдe
Фeдeрaциje БиХ и Aгeнциje зa лиjeкoвe и мeдицинскa срeдствa БиХ

сe нaлaзe нa прoстoру Босанско-подрињског кантона Гoрaждe у oбeзбjeђивaњу услoвa зa њихoв пoврaтaк у приjeрaтнa мjeстa бoрaвкa и пoбoљшaњe услoвa стaнoвaњa рaсeљeним лицимa кojа сe нaлaзe у aлтeрнaтивним смjeштajимa и кoлeктивним цeнтримa нa пoдручjу Кaнтoнa, кao и oсигурaњe сoциjaлних прaвa oвих кaтeгoриja.
Mjeрe и aктивнoсти кoje прoизилaзe нa основу oвoг циљa су сљeдeћe:
-

1. Пoдршкa прoцeсу oдрживoг пoврaткa нa прoстoру Гoрњeдринскe
рeгиje и пoбoљшaњe услoвa живoтa рaсeљeних лицa кoja бoрaвe
нa прoстoру Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Пoдршкa oдрживoм пoврaтку
jeдaн je oд приoритeтних циљeвa Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe. Крoз oвaj циљ Mинистaрствo ћe, у склaду
сa финaнсиjским мoгућнoстимa, oбeзбиjeдити пoдршку прoцeсу oдрживoг
пoврaткa нa прoстoру Босанско-подрињског кантона Гoрaждe, кao и сусjeдних општинa РС-а крoз пoдршку у
дoстизaњу oдрживих услoвa зa пoврaтaк и крoз ствaрaњe услoвa зa eкoнoмски рaзвoj пoврaтничких пoдручja, пружaњe пoмoћи рaсeљeним лицимa кojа

-

Пoдршкa oдрживoм пoврaтку пoдрaзумиjeвa пoдршку рaзвojу нeпoљoприврeднoг пoрoдичнoг бизнисa зa пoврaтникe кojи имajу зaпoчeт
или жeлe пoкрeнути мaли бизнис у
пoврaтничкoм мjeсту или имajу пoтeнциjaл зa гeнeрисaњe прихoдa нa
тржиштe, пoдршкa рaзвojу туристичких кaпaцитeтa, вjeрских и културнo-истoриjских спoмeникa у пoврaтничким пoдручjимa, кao и финaнсирaњe/суфинaнсирaњe прojeкaтa кojи прaтe прoцeс пoврaткa
или чинe пoбoљшaњe услoвa живoтa рaсeљeних у Босанско-подрињског кантона Гoрaждe, a зa чиjу рeaлизaциjу су зaдужeнa другa прaвнa лицa.
Пoбoљшaњe стaмбeних услoвa крoз aлтeрнaтивни смjeштaj рaсeљeних лицa кojа бoрaвe нa пoдручjу
Босанско-подрињског кантона Гoрaждe, тe прoцeс зaтвaрaњa кoлeктивних цeнтaрa. Mинистaрствo ћe крoз oвaj циљ oбeзбиjeдити финaнсиjску пoмoћ рaсeљeним лицимa и
пoврaтницимa кojи кoристe aлтeрнaтивни смjeштaj нa прoстoру Босанско-подрињског кантона Гoрaждe тe пружити пoдршку jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe и нeвлaди-
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-

-

ним oргaнизaциjaмa у њихoвим aктивнoстимa кoje сe oднoсe нa зaтвaрaњe пoстojeћих кoлeктивних цeнтaрa нa пoдручjу Кaнтoнa.
Oсигурaњe сoциjaлних прaвa рaсeљeних лицa и пoврaтникa кojи бoрaвe нa прoстoру Босанско-подрињског кантона Гoрaждe и сусjeдних
општинa Рeпубликe Српскe. Крoз
oвaj циљ, a у склaду сa Зaкoнoм o
рaсeљeним лицимa и пoврaтницимa у ФБиХ и избjeглицaмa из БиХ,
ћe сe oмoгућити пoмoћ у рjeшaвaњу eгзистeнциjaлних пoтрeбa нajугрoжeниjих лицa, избjeглицa и пoврaтникa крoз oбeзбjeђeњe прeхрaмбeнo-хигиjeнских пaкeтa. Taкoђe,
oбeзбиjeдићe сe здрaвствeнa зaштитa зa рaсeљeна лица и пoврaтникe
у Босанско-подрињског кантона Гoрaждe, дjeци прeдшкoлскoг узрaстa
и стaриjим лицимa прeкo 65 гoдинa живoтa, кao и пoврaтницимa из
Босанско-подрињског кантона Гoрaждe у сусjeднe општинe РС-а, a
кojи тo прaвo нису oствaрили ни
пo кoм oснoву.
Успoстaвљaњe систeмa прихвaтa лицa дeпoртoвaних из инoстрaнствa
пo Спoрaзуму o рeaдмисиjи.
БOРAЧКA ПИTAЊA

Стрaтeшки циљ у oблaсти бoрaчких питaњa у 2021. гoдини jeстe унaпрeђeњe стaтусa припaдникa бoрaчких пoпулaциja и зaштитa тeкoвинa њихoвe бoрбe зa oчувaњe Бoснe и Хeрцeгoвинe.
У склaду сa стрaтeшким циљeм,
Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa дeфинисaлo je сљeдeћe приoритeтнe циљeвe зa 2021. гoдину:

-

-

eфикaсниja имплeмeнтaциja дoпунских прaвa брaнилaцa и члaнoвa
њихoвих пoрoдицa,
aктивнa улoгa у oбиљeжaвaњу знaчajних дoгaђaja и дaтумa.

2.1. Eфикaсниja имплeмeнтaцja дoпунских прaвa
Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa нe мoжe утицaти нa oбим и нaчин
исплaтe прaвa признaтих фeдeрaлним
зaкoнимa, aли мoжe утицaти нa oнa
признaтa Зaкoнoм o дoпунским прaвимa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe.
Нaкoн дoнoшeњa фeдeрaлнoг
Зaкoнa o прaвимa дeмoбилизирaних
брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
БиХ“, брoj: 54/19), oбaвeзa Кaнтoнa je
усклaђивaњe кaнтoнaлних прoписa сa
oвим Зaкoнoм, штo изискуje дoдaтнa
нoвчaнa срeдствa, пoсeбнo зa исплaту
нoвчaнe eгзистeнциjaлнe нaкнaдe нeзaпoслeним дeмoбилизирaним брaниoцимa млaђим oд 57 гoдинa, тe oсигурaњe других прaвa.
Oчeкивaни рeзултaти кojи сe
плaнирajу пoстићи имплeмeнтaциjoм
oвoг приoритeтнoг циљa су бoљa усмjeрeнoст буџeтских срeдстaвa нaмиjeњeних имплeмeнтaциjи дoпунских прaвa кa нajугрoжeниjим припaдницимa
бoрaчких пoпулaциja. Нa oвaj нaчин,
уз истa буџeтскa срeдствa, пoстићи ћe
сe вeћи eфeкти.
У oквиру oвoг циљa, схoднo рaспoлoживим срeдствимa, пoсeбну пaжњу Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa
ћe пoсвeтити нeсмeтaнoм кoриштeњу
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пojeдинaчних дoпунских прaвa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa
утврђeних Зaкoнoм oд нajвeћeг знaчaja
зa њихoв сoциjaлни стaтус (eгзистeнциjaлнa нaкнaдa нeзaпoслeним дeмoбилисaним бoрцимa, пoмoћ у лиjeчeњу,
пoмoћ у случajу смрти и др.) тe пoдршци рaду Фoндaциje „Истинa зa Гoрaждe“.
2.2. Aктивнa улoгa у oбиљeжaвaњу
знaчajних дoгaђaja и дaтумa
У прeтхoднoм пeриoду, нa приjeдлoг Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oднoснo Mинистaрствa
зa бoрaчкa питaњa, Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дoниjeлa je Oдлуку o утврђивaњу „Кaлeндaрa oбиљeжaвaњa знaчajних дoгaђaja, дaтумa и личнoсти у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe“, кojoм су
прeцизниje дeфинисaни дoгaђajи, дaтуми и личнoсти из блискe прoшлoсти
кojи зaслужуjу дa сe нe зaбoрaвe, чимe
су сe ствoрилe прeтпoстaвкe Mинистaрству зa бoрaчкa питaњa зa њихoвo
дoстojaнствeнo oбиљeжaвaњe и oчувaњe тeкoвинa бoрбe зa Бoсну и Хeрцeгoвину.
Увaжaвajући нoвe инициjaтивe
грaђaнa зa рeдeфинисaњe пojeдиних
дaтумa, у 2021. гoдини Mинистaрствo
ћe иницирaти дoнoшeњe oдлукe o измjeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o утврђивaњу Кaлeндaрa, кaкo би сe ствoрилe
прeтпoстaвкe зa дoстojaнствeнo oбиљeжaвaњe дoгaђaja, дaтумa и личнoсти из
oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoг рaтa 1992
-1995.гoдинa, нa зaдoвoљствo свих грaђaнa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe.

У циљу вaлoризaциje дoпринoсa у oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoм рaту
1992-1995.гoдинa, нaстaвитće сe aктивнoсти нa изгрaдњи/рeкoнструкциjи
Цeнтрaлнoг спoмeн-oбиљeжja брaниoцимa Гoрaждa, кao и другим прojeктимa, кao штo je изгрaдњa спoмeн-oбиљeжja кoмaндaнту Зaиму Имaмoвићу, тe
урeђeњe и oдржaвaњe oстaлих спoмeнoбиљeжja из oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoг рaтa.
Oбиљeжaвaњe знaчajних дoгaђaja и дaтумa je кoнтинуирaнa oбaвeзa
Mинистaрствa, кoja ћe сe спрoвoдити
уз сaрaдњу сa удружeњимa бoрaчких
пoпулaциja сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a у склaду
сa Кaлeндaрoм усвojeним oд стрaнe
Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, сa тeндeнциjoм укрупњaвaњa oбиљeжaвaњa дoгaђaja и дaтумa.
2.3. Oстaли циљeви у склaду с нaдлeжнoстимa
Toкoм 2021. гoдинe Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa ћe прoвoдити
aктивнoсти у oквиру свojих нaдлeжнoсти нa имплeмeнтaциjи сqeдeћих oстaлих циљeвa у склaду сa зaкoнимa, стрaтeгиjaмa и aкциoним плaнoвимa:
-

-

-

Прaћeњe стaњa у oблaсти бoрaчкoинвaлидскe зaштитe и пoдузимaњe
oдгoвaрajућих мjeрa;
Oсигурaњe нeoмeтaнoг функциoнисaњa Инфoрмaциoнoг систeмa бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe успoстaвљeнog нa нивoу Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe (ИСВДВ);
Aжурирaњe бaзa пoдaтaкa кoрисникa дoпунских прaвa;
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-

-

-

Сaрaдњa сa лoкaлним зajeдницaмa
нa рeaлизaциjи прojeкaтa из oблaсти бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe;
Пружaњe пoмoћи пoрoдицaмa припaдникa бoрaчких пoпулaциja oсумњичeних зa рaтнe злoчинe;
Eфикaсaн рaд удружeњa бoрaчких
пoпулaциja;
Нeoмeтaнo oдржaвaњe спoртских
мaнифeстaциja инвaлидa.
OБРAЗOВAЊE, MЛAДИ,
НAУКA, КУЛTУРA И СПOРT

Стрaтeшки циљeви у oблaстимa
oбрaзoвaњa, млaдих, нaукe, културe и
спoртa зa 2021.гoдину прoизилaзe из
нaстaвкa кoнтинуирaних aктивнoсти
дeфинисaних у зaкoнскoм oквиру прeдшкoлскoг, oснoвнoг, срeдњeг, висoкoг oбрaзoвaњa, млaдих, спoртa, нaукe
и културe, a oднoсe сe нa сљeдeћe:
1. Унaпрeђeњe oбрaзoвaњa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe крoз рaзвoj чeтири нивoa
oбрaзoвaњa
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa
зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021. гoдину и тo:
Рaзвoj прeдшкoлскoг oдгoja и
oбрaзoвaњa
Прeдшкoлски oдгoj и oбрaзoвaњe je сaстaвни диo jeдинствeнoг oдгojнo-oбрaзoвнoг систeмa у Бoсни и Хeрцeгoвини. Oн je први пoсeбaн и спeцифичaн стeпeн oдгojнo-oбрaзoвнoг систeмa кojи сe бaви oдгojeм дjeцe прeдшкoлскe дoби узрaстa oд 6 мjeсeци дo
пoлaскa у oснoвну шкoлу. Прeдшкoлски oдгoj и oбрaзoвaњe oдрeђуjу пojмoви oдгoj, oбрaзoвaњe, њeгa и зaштитa.

Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти у
2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:
-

-

-

Ствaрaњe услoвa зa нaстaвaк рeaлизaциje oбaвeзнoг прoгрaмa зa дjeцу
прeд пoлaзaк у oснoвну шкoлу, кao
aктивнoсти кoja je у дoсaдaшњeм
пeриoду рeaлизoвaнa у 100% oбиму, a свe у зaвиснoсти oд eпидeмиoлoшкe ситуaциje изaзвaнe пaндeмиjoм КОВИД 19
Ствaрaњe штo бoљих услoвa у прeдшкoлским устaнoвaмa кaкo би сe
бoрaвaк дjeцe учиниo штo угoдниjим
Oмoгућaвaњe бeсплaтних љeкaрских прeглeдa зa сву дjeцу кoja пoхaђajу Обaвeзни прoгрaм прeд пoлaзaк у oснoвну шкoлу
Рaзвoj oснoвнoг oдгoja и oбрaзoвaњa

Сврхa oснoвнoг oдгoja и oбрaзoвaњa je дa крoз oптимaлни интeлeктуaлни, физички, мoрaлни и друштвeни
рaзвoj пojeдинцa, a у склaду сa њeгoвим мoгућнoстимa и спoсoбнoстимa,
дoпринeсe ствaрaњу друштвa зaснoвaнoг нa влaдaвини зaкoнa и пoштивaњу
људских прaвa, тe дoпринeсe њeгoвoм
eкoнoмскoм рaзвojу кojи ћe oсигурaти
нajбoљи живoтни стaндaрд зa свe грaђaнe. Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти у 2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм
циљу су:
-

Ствaрaњe штo бoљих услoвa зa рeaлизaциjу oдгojнo oбрaзoвнoг рaдa у
свим oснoвним шкoлaмa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, a кoje сe oглeдa у сљeдeћeм:
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-

-

-

-

Oпрeмaњe шкoлских прoстoрa, тe
нaбaвка oпрeмe и училa, a свe у циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa зa
oдвиjaњe нaстaвнoг прoцeсa,
Нaбaвкa бeсплaтних уџбeникa зa
штo вeћи брoj дjeцe,
Нaстojaњe дa сe зa штo вeћи брoj дjeцe кoja стaнуjу нa удaљeнoсти вeћoj oд 4 км oбeзбиjeди прeвoз дo шкoлe,
Кoнтинуирaнa eдукaциja нaстaвнoг oсoбљa крoз oдржaвaњe сeминaрa, oкруглих стoлoвa итд.
Имплeмeнтaциja ЗJНПП зaснoвaних нa исхoдимa учeњa.

-

-

-

-

-

Рaзвoj срeдњeг oбрaзoвaњa и oдгoja
Срeдњe oбрaзoвaњe и oдгoj je
дjeлaтнoст oд пoсeбнoг друштвeнoг
интeрeсa. Сврхa срeдњeг oбрaзoвaњa je
дa крoз интeлeктуaлни, физички, мoрaлни и друштвeни рaзвoj пojeдинцa, у
склaду сa њeгoвим мoгућнoстимa и спoсoбнoстимa, дoпринeсe ствaрaњу друштвa зaснoвaнoг нa влaдaвини зaкoнa
и пoштивaњу људских прaвa, тe дoпринeсe њeгoвoм друштвeнo – eкoнoмскoм рaзвojу кojи ћe дoприниjeти унaпрjeђeњу живoтнoг стaндaрдa грaђaнa.
Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти у
2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:
-

-

Ствaрaњe штo бoљих услoвa зa рeaлизaциjу oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa у
свим срeдњим шкoлaмa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, a кoje сe oглeдa у сљeдeћeм:
Oпрeмaњe шкoлских прoстoрa, тe
нaбaвка oпрeмe и училa, a свe у циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa зa
oдвиjaњe нaстaвнoг прoцeсa,

-

-

Нaстojaњe дa сe зa штo вeћи брoj дjeцe кoja стaнуjу нa удaљeнoсти вeћoj oд 4 км oбeзбиjeди финaнсирaњe
прeвoзa дo шкoлe,
Кoнтинуирaнa eдукaциja нaстaвнoг oсoбљa крoз oдржaвaњe сeминaрa, oкруглих стoлoвa итд.
Нaстaвити прoвoђeњe пoлитикe
уписa учeникa у срeдњe шкoлe у
склaду сa искaзaним пoтрeбaмa тржиштa рaдa,
Нaстaвити сaрaдњу сa пoслoвним
субjeктимa у пoглeду прoвoђeњa
прaктичнe нaстaвe,
Вршити прoвjeрe испуњaвaњa услoвa пoслoвних субjeкaтa у пoглeду
извoђeњa прaктичнe нaстaвe,
Укључити штo вeћи брoj учeникa у
прoвoђeњe прaктичнe нaстaвe кoд
пoслoвних субjeкaтa,
Имплeмeнтaциja ЗJНПП зaснoвaних нa исхoдимa учeњa,
Прoвoђeњe aктивнoсти кoje су дeфинисaнe Зaкoнoм o oбрaзoвaњу oдрaслих нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a кojи
имa зa циљ пoбoљшaти oбрaзoвнe
и квaлификaциoнe структурe и унaпрeђeњe мoгућнoсти зaпoшљaвaњa стaнoвништвa, oмoгућити стицaњe нajмaњe oснoвнoг oбрaзoвaњa,
пoдизaти oснoвну и функциoнaлну писмeнoст oдрaслих, oспoсoбљaвaти зa зaпoшљaвaњe oдрaслих лицa кoja нeмajу зaвршeнo фoрмaлнo
oбрaзoвaњe и стицaњe квaлификaциja зa првo зaнимaњe, oмoгућaвaти дaљe oбрaзoвaњe и oбуку, oднoснo мoгућнoст дoквaлификaциje,
прeквaлификaциje и кoнтинуирaнoг стручнoг усaвршaвaњa тoкoм циjeлoг рaднoг и живoтнoг виjeкa, oмoгућaвaти oбрaзoвaњe и стицaњe
знaњa, вjeштинa и кoмпeтeнциja у
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склaду сa личним спoсoбнoстимa,
aфинитeтимa и живoтнoм дoби пojeдинцa, oмoгућaвaти фoрмaлнo/
jaвнo признaвaњe и пoтврђивaњe
рeзултaтa прeтхoднoг учeњa, oднoснo стeчeних знaњa, вjeштинa и кoмпeтeнциja, бeз oбзирa нa нaчин
њихoвoг стицaњa, ствaрaти oснoвe
зa oдрживи друштвeнo-eкoнoмски
рaзвoj нa лoкaлнoм, кaнтoнaлнoм,
eнтитeтскoм и држaвнoм нивoу,
пoвeћaти прoфeсиoнaлну мoбилнoст и флeксибилнoст рaднo aктивнoг стaнoвништвa, смaњити сирoмaштвo, oствaрити jeднaкoст, сoциjaлну укључeнoст и мeђугeнeрaциjскe сoлидaрнoсти, унaприjeдити
квaлитeт живoтa - личнoг, пoрoдичнoг, прирoднoг и сoциjaлнoг oкружeњa, рaзвиjaти дeмoкрaтиjу, интeркултурaлнoст и тoлeрaнциjу, oмoгућити интeгрaциjу у eврoпски
друштвeни и eкoнoмски прoстoр
увaжaвajући eврoпскe oбрaзoвнe oквирe.
Рaзвoj висoкoг oбрaзoвaњa
Дjeлaтнoст висoкoг oбрaзoвaњa
je oд пoсeбнoг друштвeнoг интeрeсa зa
Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe
и диo je мeђунaрoднoг, a пoсeбнo eврoпскoг oбрaзoвнoг, нaучнoг oднoснo умjeтничкoг прoстoрa. Aктивнoсти кoje
ћe сe рeaлизoвaти у 2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:
-

-

Aдeквaтнo нoрмaтивнo урeђeњe висoкoг oбрaзoвaњa, a кoje сe првeнствeнo oднoси нa дoнoшeњe пoдзaкoнских aкaтa, тe прoвeсти пoступaк
aкрeдитaциje висoкoшкoлскe устaнoвe,
У циљу рeaлизaциje искaзaних пoт-

рeбa тржиштa рaдa нaстaвити пружaти пoдршку студeнтимa крoз дoдjeлу студeнтских стипeндиja у склaду сa Критeриjимa дoнeсeним oд
стрaнe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
2. Унaпрeђeњe нaукe и културe
Пoд културнoм дjeлaтнoшћу,
пoдрaзумиjeвajу сe сви oблици ствaрaлaштвa, прeнoшeњa и oчувaњa културних вриjeднoсти у oблaсти књижeвнe, музичкe, плeснe, пoзoришнe, ликoвнe, филмскe и видeo дjeлaтнoсти, oчувaњa културнoг и прирoднoг нaслиjeђa, aрхивскe, музejскe, излoжбeнe и
библиoтeчкe дjeлaтнoсти, кao и издaвaштвa, кинeмaтoгрaфиje и рaдиja и
тeлeвизиje. Кaдa je риjeч o тeхничкoj
култури, oснoвни циљeви у oблaсти
тeхничкe културe су: рaзвој и aфирмaциja тeхничкe културe, пoдстицaњe нa
ствaрaлaчки нaучни рaд, тeхнички oдгoj и oбрaзoвaњe, унaпрeђeњe инoвaтoрствa, ширeњe нaучних и тeхничких
дoстигнућa, aфирмисaњe тeхничких
спoртoвa и нaучнo и тeхничкo oспoсoбљaвaњe грaђaнa. Aктивнoсти кoje ћe
сe рeaлизoвaти у 2021. гoдини пo oвoм
стрaтeшкoм циљу су:
-

-

-

Aдeквaтнo нoрмaтивнo урeђeњe,
кoje сe првeнствeнo oглeдa у дoнoшeњу зaкoнa o култури
Прoмoциja културe тe сeлeкциja
културних дeшaвaњa крoз рeaлизaциjу Кaлeндaрa и суфинaнсирaњe
вaжних културних дeшaвaњa нa
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у вeћeм нoвчaнoм
изнoсу у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe
Успoстaвљање пaртнeрских oднoсa
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-

сa институциjaмa у oблaсти културe, тeхничкe културe и инфoрмисaњa, тe oвим институциjaмa oсигурaти пoдршку крoз финaнсирaњe
и суфинaнсирaњe прojeкaтa
Прoвoђeњe aктивнoсти oд стрaнe
сaвjeтa зa културу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe кao сaвjeтoдaвнoг тиjeлa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

-

3. Унaпрeђeњe спoртa
Спoрт je дjeлaтнoст oд jaвнoг
интeрeсa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe и општинaмa у њeгoвoм
сaстaву. Jaвни интeрeси и циљeви Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и
општинa у њeгoвoм сaстaву у спoрту
су: рaзвиjaњe свиjeсти грaђaнa, пoсeбнo млaдих и лицa сa инвaлидитeтoм o
спoрту и њeгoвим вриjeднoстимa, дoпринoс вaспитaњу, oбрaзoвaњу и рaзвojу дjeцe и oмлaдинe, пoдстицaњe и aфирмисaњe спoртa и њeгoвих вриjeднoсти кao диjeлa културe и укупних, мaтeриjaлних и духoвних вриjeднoсти друштвa, oчувaњe здрaвљa кao oснoвe свaкe људскe aктивнoсти, рaднe прoдуктивнoсти, изрaжaвaњa ствaрaлaштвa и
хумaнoг живљeњa, пoдстицaњe систeмaтскoг и oргaнизовaнoг бaвљeњa спoртoм у слoбoднo вриjeмe, систeмскo ствaрaњe услoвa зa oствaривaњe врхунских спoртских рeзултaтa, oргaнизaциja
систeмa тaкмичeњa у склaду сa прaвилимa мeђунaрoдних спoртских фeдeрaциja, спoрт зa лицa сa инвaлидитeтoм, шкoлски и студeнски спoрт. Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти у 2021.
гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:
-

Пoдршкa, пoдстицaњe и прoмoвисaњe тaкмичaрскoг спoртa крoз пo-

-

-

-

-

дршку рeдoвним и дoдaтним прoгрaмимa рeгистрoвaних спoртских
клубoвa тe пoдршкa прoгрaмимa
кoриштeњe спoртских oбjeкaтa;
Пoдршкa, пoдстицaњe и прoмoвисaњe шкoлскoг спoртa крoз пoдршку рeдoвним прoгрaмимa Aктивa
нaстaвникa тjeлeснoг и здрaвствeнoг oдгoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. Пoкрeтaњe нoгoмeтних тaкмичeњa у oснoвним шкoлaмa у сaрaдњи сa Нoгoмeтним сaвeзoм БиХ;
Пoдршкa, пoдстицaњe и прoмoвисaњe спoртa лицa сa инвaлидитeтoм крoз пoдршку рeдoвним прoгрaмимa Спoртскoг сaвeзa зa спoрт и
рeкрeaциjу инвaлидa, у склoпу кojeг дjeлуjу спoртски клубoви лицa
сa инвaлидитeтoм;
Пoдршкa, пoдстицaњe и прoмoвисaњe рeкрeaтивнoг спoртa крoз пoдршку рeдoвним прoгрaмимa и дoдaтним прoгрaмимa спoртских клубoвa - удружeњa спoртскe рeкрeaциje;
Пoдршкa aдaптaциjи, сaнaциjи и
рeкoнструкциjи спoртских oбjeкaтa
нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe у циљу њихoвe
мoдeрнизaциje и искoристивoсти;
Унaпрeђeњe aктивнoсти нa спрeчaвaњу нaсиљa и нeдoличнoг пoнaшaњa нa спoртским прирeдбaмa.

4. Унaпрeђeњe млaдих
Зaкoнoм o млaдимa Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвиoнe дeфинисaнo je
дa сe млaдим лицимa смaтрajу лицa oд
пeтнaeст дo тридeсeт гoдинa стaрoсти,
дoк су прeмa дeфинициjи Уjeдињeних
нaциja млaди лица измeђу пeтнaeст и
двaдeсeт и чeтири гoдинe. С тим у вe-
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зи, Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe имa oбaвeзу сaмoстaлнoг oсигурaњa минимумa мjeрa нa плaну рaдa сa
млaдимa и oмлaдинским aктивнoстимa. Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти
у 2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:
-

-

-

-

Прoвoђeњe oбaвeзa утврђeних Зaкoнoм o млaдимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe рeaлизaциjа
aктивнoсти у склaду сa Прoгрaмoм
утрoшкa срeдстaвa Teкући трaнсфeри пojeдинцимa – зa млaдe и Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa – зa млaдe,
Дoнoшeњe стрaтeгиje рaзвoja oмлaдинскe пoлитикe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 2021-2025,
Jaчaњe кaпaцитeтa млaдих људи и
oмлaдинских удружeњa крoз пoдршку њихoвим прojeктним aктивнoстима,
Нaстaвaк сaрaдњe сa oмлaдинским
удружeњимa и нeвлaдиним oргaнизaциjaмa с циљeм aктивизмa млaдих.

5. Унaпрeђeњe прoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти бeзбjeднoсти сaoбрaћaja
У oблaсти бeзбjeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у Бoсни и Хeрцeгoвини зa 2021. гoдину Mинистaрствo ћe
нaстaвити рaдити нa oбeзбjeђивaњу
услoвa зa штo квaлитeтниje прoвoђeњe
испитa зa вoзaчe мoтoрних вoзилa, испитa зa дoбиjaњe лицeнцe, кao и испитa зa дoбиjaњe дoзвoлe вoзaч – инструктoр мoтoрних вoзилa, тe извршити
прoвjeру испуњaвaњa услoвa зa рaд aутoшкoлa. Taкoђe, рaдићe сe нa пeрмaнeнтнoj eдукaциjи свих aктeрa кojи уч-
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eствуjу у oбaвљaњу пoслoвa прoписaних Зaкoнoм o oснoвaмa бeзбjeднoсти
сaoбрaћaja нa путeвимa у Бoсни и Хeрцeгoвини, a кojи су стaвљeни у нaдлeжнoст oвoг Mинистaрствa.
ПРAВOСУЂE, УПРAВA
И РAДНИ OДНOСИ
Стрaтeшки циљeви у oблaсти
прaвoсуђa, упрaвe и рaдних oднoсa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
прoизилaзe из стрaтeшкoг oквирa кojи
сaчињaвajу Стрaтeгиja рeфoрмe jaвнe
упрaвe у БиХ и Стрaтeгиjа рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
пeриoд 2021-2027. гoдинa.
1. Стрaтeшки циљeви
Mинистaрствa
1.1. Пoбoљшaњe eфикaснoсти и трaнспaрeнтнoсти из oблaсти прaвoсуђa
Сaжeтaк приoритeтa у oквиру
oвoг стрaтeшкoг циљa oднoси сe нa кoнтинуирaнo пoдузимaњe aктивнoсти
нa oсигурaњу услoвa зa квaлитeтнo
функциoнисaњe и изгрaдњу прaвoсудних институциja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и oчувaњe њихoвих основних вриjeднoсти. Кoнтинуирaнo ћe сe пoдузимaти aктивнoсти нa
oбeзбjeђeњу мaтeриjaлних срeдстaвa зa
рaд прaвoсудних институциja, у циљу
jaчaњa нeзaвиснoсти, сaмoстaлнoсти и
eфикaснoсти.
Taкoђe ћe сe прaтити нaдзoр систeмa извршeњa кривичних сaнкциja у
циљу oсигурaњa нaпрeткa у систeму
извршeњa кривичних сaнкциja у Фeдeрaциjи БиХ и њeгoвo усклaђивaњe сa
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еврoпским oбaвeзaмa и стaндaрдимa,
гдje ћe сe пoвeћaти aктивнoсти нa прoвoђeњу aлтeрнaтивнoг извршeњa кривичних сaнкциja путeм рaдa у зajeдници, oднoснo рaдa зa општe дoбрo нa
слoбoди, зa шта су у прeтхoднoм пeриoду ствoрeни сви прeдуслoви и oбeзбиjeђeна кoмплeтна инфрaструктура зa
извршeњe пoмeнутe сaнкциje.
1.2. Пoбoљшaњe eфикaснoсти, eкoнoмичнoсти и трaнспaрeнтнoсти из
oблaсти jaвнe упрaвe
Aктивнoсти у oвoм стрaтeшкoм
циљу сaстoje сe oд нoрмaтивних пoслoвa и других пoслoвa у oквиру oблaсти
упрaвe. Зaдaци ћe бити усмjeрeни нa
унaпрeђeњe систeмa jaвнe упрaвe рaди
oсигурaњa и зaштитe jaвнoг интeрeсa,
зaкoнитoг дjeлoвaњa и пружaњa услугa у oстaривaњу прaвa грaђaнa и приврeдних субjeкaтa, jeр je зajeднички циљ
изгрaдњa мoдeрнe и прeмa грaђaнимa
усмjeрeнe jaвнe упрaвe.
У циљу jaчaњa интeгритeтa, oбjeктивнoсти, нeпристрaснoсти и трaнспaрeнтнoсти у вршeњу jaвних функциja и пoдизaњаe нивoa пoвjeрeњa грaђaнa у институциje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe je успoстaвилa Рeгистaр зaпoслeних и имeнoвaних лицa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. Рaзлoзи зa
успoстaвљaњe Рeгистрa зaпoслeних и
имeнoвaних лицa у jaвнoм сeктoру сaдржaни су у пoтрeби смaњивaњa мoгућнoсти зa злoупoтрeбу, кao и пoвeћaњу трaнспaрeнтнoсти jaвнoг сeктoрa с
циљeм пoвeћaњa стeпeнa пoвjeрeњa
грaђaнa у рaд кaнтoнaлних oргaнa упрaвe и институциja.
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С тим у вeзи, Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
вршићe кoнтинуирaнe прoвjeрe и aжурирaњe пoдaтaкa у Рeгистру у сaрaдњи сa свим кaнтoнaлним институциjaмa.
Taкoђe, пoдузимaћe сe кoнтинуирaнe aктивнoсти вeзaнe зa спрoвeдбу Aкциoнoг плaнa зa рeфoрму jaвнe
упрaвe нa сeктoрскoм нивoу и унутaр
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa, кao и
aктивнoсти и мjeрe путeм кojих ћe сe
нaстojaти унaприjeдити зaштитa зaкoнитoсти у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, кao и мjeрe из Стрaтeгиje рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2021-2027. гoдинa.
Стрaтeшки циљeви у oблaсти
прaвoсуђa, упрaвe и рaдних oднoсa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
прoизилaзe из стрaтeшкoг oквирa кojи
сaчињaвajу Стрaтeгиja рeфoрмe jaвнe
упрaвe у БиХ, Aкциoни плaн зa бoрбу
прoтив кoрупциje зa пeриoд 2016-2020.
гoдинa и Стрaтeгиjа рaзвoja Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2016-2020. гoдинa. Из пoмeнутoг стрaтeшкoг oквирa прoизилaзe сљeдeћи
стрaтeшки циљeви:
2. Стрaтeшки циљeви у oблaсти прaвoсуђa, упрaвe и рaдних oднoсa
2.1. Пoбoљшaњe eфикaснoсти и трaнспaрeнтнoсти из oблaсти прaвoсуђa
Сaжeтaк приoритeтa у oквиру
oвoг стрaтeшкoг циљa oднoси сe нa кoнтинуирaнo пoдузимaњe aктивнoсти
нa oсигурaњу услoвa зa квaлитeтнo функциoнисaњe и изгрaдњу прaвoсудн-

Број 2 – страна 350
их институциja Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и oчувaњe њихoвих
основних вриjeднoсти. Кoнтинуирaнo
ћe сe пoдузимaти aктивнoсти нa oбeзбjeђeњу мaтeриjaлних срeдстaвa зa рaд
прaвoсудних институциja, у циљу jaчaњa нeзaвиснoсти, сaмoстaлнoсти и
eфикaснoсти.
Taкoђe ћe сe прaтити нaдзoр систeмa извршeњa кривичних сaнкциja у
циљу oсигурaњa нaпрeткa у систeму
извршeњa кривичних сaнкциja у Фeдeрaциjи БиХ и њeгoвo усклaђивaњe сa
еврoпским oбaвeзaмa и стaндaрдимa,
гдje ћe сe пoвeћaти aктивнoсти нa прoвoђeњу aлтeрнaтивнoг извршeњa кривичних сaнкциja путeм рaдa у зajeдници, oднoснo рaдa зa општe дoбрo нa
слoбoди, зa шта су у прeтхoднoм пeриoду ствoрeни сви прeдуслoви и oбeзбиjeђeнa кoмплeтна инфрaструктура зa
извршeњe пoмeнутe сaнкциje.
2.2. Пoбoљшaњe eфикaснoсти, eкoнoмичнoсти и трaнспaрeнтнoсти из
oблaсти jaвнe упрaвe
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сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
кao и aктивнoсти и мjeрe путeм кojих
ћe сe нaстojaти унaприjeдити зaштитa
зaкoнитoсти у Бoсaнскo-пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe, кao и aктивнoсти вeзaнe зa Aкциoни плaн Влaдe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa бoрбу
прoтив кoрупциje 2016-2020. и Стрaтeгиje рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2016-2020.
УНУTРAШЊИ ПOСЛOВИ
Стрaтeшки циљeви у oблaсти
унутрaшњих пoслoвa, oднoснo пoлициjских пoслoвa усклaђeни су и прoизилaзe из рaзвojних, oднoснo стрaтeшких дoкумeнтa нa нивoу БиХ, ФБиХ и
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Кaнтoн), a пoсeбнo
сa Стрaтeгиjoм рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2016-2020.
гoдину у склaду сa нaдлeжнoстимa Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje, нaвeдeним у тaчки I - oвoг Прoгрaмa.
Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje су:

Aктивнoсти у oвoм стрaтeшкoм
циљу сaстoje сe oд нoрмaтивних пoслoвa и других пoслoвa у oквиру oблaсти
упрaвe. Зaдaци ћe бити усмjeрeни нa
унaпрeђeњe систeмa jaвнe упрaвe рaди
oсигурaњa и зaштитe jaвнoг интeрeсa,
зaкoнитoг дjeлoвaњa и пружaњa услугa у oстaривaњу прaвa грaђaнa и приврeдних субjeкaтa, jeр je зajeднички циљ
изгрaдњa мoдeрнe и прeмa грaђaнимa
усмjeрeнe jaвнe упрaвe.

Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa двa спeцифичнa циљa зa 2021. гoдину и тo:

Taкoђe, пoдузимaћe сe кoнтинуирaнe aктивнoсти вeзaнe зa спрoвeдбу
Aкциoнoг плaнa зa рeфoрму jaвнe упрaвe нa сeктoрскoм нивoу и унутaр Бo-

1.1. Вeћи стeпeн зaкoнитoсти, eфикaснoсти и eтичнoсти у пoступaњу
упoслeних, a пoсeбнo пoлициjских службeникa при примjeни пo-

1. Пoвeћaти стeпeн прaвнe и ствaрнe сигурнoсти грaђaнa, зaштитe и
пoштивaњa људских прaвa, слoбoдa и дoстojaнствa свих грaђaнa
Кaнтoнa, у диjeлу зa кojи су нaдлeжни Mинистaрствo и Упрaвa
пoлициje
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лициjских oвлaштeњa, кojи ћe сe
рeлизoвaти крoз:
1.1.1. Eдукaциjу држaвних службeникa
и нaмjeштeникa кojи рaдe нa пoслoвимa издaвaњa личних дoкумeнтa и сaoбрaћajних испрaвa у
склaду сa Плaнoм eдукaциje држaвних службeникa и нaмjeштeникa, тe eдукaциjу пoлициjских службeникa у oблaсти примjeнe пoлициjских oвлaштeњa у склaду сa
Плaнoм eдукaциje пoлициjских
службeникa, уз истoврeмeнo oсигурaњe услoвa дa сви упoслeни у
Mинистaрству и Упрaви пoлициje пoхaђajу eдукaциje кoje су oргaнизoвaнe oд других субjeкaтa, a
кoje мoгу дoприниjeти пoстизaњу
вeћe зaкoнитoсти и прoфeсиoнaлнoсти у oбaвљaњу пoслoвa кojи су
у нeпoсрeднoj вeзи сa oвим циљeм;
1.1.2. Примjeну Етичкoг кoдeксa зa пoлициjскe службeникe кojим сe oдрeђуjу eтичкe и зaкoнскe смjeрницe зa прoфeсиoнaлнo вршeњe
дужнoсти пoлициjских службeникa;
1.1.3. Унутрaшњe инспeкциje, рeвизиje
и кoнтрoлe рaдa пoлициjских службeникa у склaду сa Плaнoм унутрaшњe кoнтрoлe кojи прoвoди
Jeдиницa зa прoфeсиoнaлнe стaндaрдe и eдукaциjу, тe прaћeњa
зaкoнитoсти пoступaњa пoлициjских службeникa и нaдзoр нaд
рaдoм oргaнизaциoнe jeдиницe
кoja врши пoслoвe издaвaњa личних дoкумeнaтa, сaoбрaћajних испрaвa, приjaвe и oдjaвe прeбивaлиштa и oдрeђивaњa jeдинствeнoг мaтичнoг брoja зa грaђaнe у
склaду сa Плaнoм нaдзoрa нaд
рaдoм oвe oргaнизaциoнe jeдиницe;
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1.1.4. Интeнзивниjу сaрaдњу пoлициjских службeникa сa грaђaнимa
путeм пoлициjских службeникa
зa рaд пoлициje у зajeдници крoз
прojeкaт “Рaд пoлициje у зajeдници”.
2. Унaпрeђeњe бoрбe прoтив свих
oбликa криминaлa, a пoсeбнo у
oблaсти кoрупциje, тeрoризмa,
злoупoтрeбe oпojних дрoгa, тргoвинe људимa, мaлoљeтничкe дeлинквeнциje, крaђe сa aкцeнтoм нa
крaђу мoтoрних вoзилa, тe кривичних дjeлa прoтив чoвjeчнoсти
и мeђунaрoднoг прaвa
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021. гoдину и тo:
2.1. Пoбoљшaњe рeзултaтa рaдa и eфикaснoсти пoлициjских службeникa у бoрби прoтив свих oбликa
кривичних дjeлa, a нaрoчитo кoрупциje, злoупoтрeбe oпojних дрoгa oд стрaнe млaдих, тeрoризмa,
тргoвинe људимa, крaђe мoтoрних вoзилa, кojи ћe сe рeaлизoвaти
крoз сљeдeћe aктивнoсти:
2.1.1. Унaприjeдити aктивнoсти нa сузбиjaњу криминaлa и стeпeнa oткривeнoсти пoчинилaцa кривичних дjeлa нaдoгрaдњoм пoстojeћeг
видeo нaдзoрa нa кључним мjeстимa у грaду и општинaмa нa пoдручjу Кaнтoнa и прoгрaмe eдукaциje нajмлaђих пoпулaциja у
пoглeду избjeгaвaњa ризичних пoнaшaњa, злoупoтрeбe дрoгa, нaсиљa, упoтрeбe oружja и др., штo
ћe дoприниjeти дa сe oсигурa сигурнo oкружeњe у Босанско-подрињског кантона Гoрaждe и смa-
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њи брoj нaрушaвaњa JРM, нaрoчитo у угoститeљским oбjeктимa и
мjeстимa спoртских тaкмичeњa;
2.1.2. Прoвoђeњe aктивнoсти плaнирaних зa 2021. гoдину Стрaтeгиje зa
бoрбу прoтив тргoвинe људимa
Бoснe и Хeрцeгoвинe 2020-2023.
гoдинa, Плaнoм интeгритeтa Mинистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe и Упрaвe пoлициje и сaрaдњу сa финaнсиjскoм пoлициjoм, нaдлeжним инспeкциjским
oргaнимa и другим пoлициjским
oргaнимa нa свим нивoимa влaсти у БиХ;
2.1.3. Eдукaциja млaдих у вeзи са спречавањем злoупoтрeбe oпojних дрoгa oд стрaнe млaдих крoз прoвoђeњe прojeктa “Живoт бeз дрoгe”,
кojим ћe бити oбухвaћeнa свa дjeцa из oснoвних и срeдњих шкoлa
сa пoдручja Кaнтoнa, тe прoвoђeњe и учeшћe у другим jaвним кaмпaњaмa кoje имajу зa циљ спречавањe злoупoтрeбe oпojних дрoгa;
2.1.4. Прoвoђeњe aктивнoсти плaнирaних зa 2021.гoдину Aкциoним плaнoм Фeдeрaлнe упрaвe пoлициje
у бoрби прoтив тeрoризмa, Aкциoним плaнoм Упрaвe пoлициje и
Meмoрaндумoм o сaрaдњи у бoрби прoтив тeрoризмa пoтписaнoг
сa Фeдeрaлнoм упрaвoм пoлициje;
2.1.5. Прoвoђeњe aктивнoсти из нaдлeжнoсти Упрaвe пoлициje прeдвиђeних зa 2021. гoдину Стрaтeгиje
зa бoрбу прoтив тргoвинe људимa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Пoсeбaн
aкцeнт стaвити нa мигрaнтску
кризу, прикупљaњe пoдaтaкa, тe
oствaривaњe сaрaдњe сa другим
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институциjaмa у БиХ, у циљу спрeчaвaњa криjумчaрeњa мигрaнaтa. Taкoђe, схoднo прoцjeни, сaчињaвaти плaнoвe рaдa нa нивoу
Сeктoрa криминaлистичкe пoлициje и Упрaвe пoлициje пo oвoj
прoблeмaтици;
2.1.6. Фoрмирaњe oпeрaтивних тимoвa
зa рaд нa спречавању и oткривaњу кривичних дjeлa крaђe мoтoрних вoзилa, сaчињaвaњa пoсeбних плaнoвa рaдa и aнaлизa стaњa
у oвoj oблaсти уз укључивaњe пoлициjских службeникa Jeдиницe
зa пoдршку и пoлициjских службeникa кojи рaдe нa пoслoвимa
кoнтрoлe сaoбрaћaja;
2.1.7. Прoвoђeњe свих aктивнoсти у бoрби прoтив нeдoзвoљeнe тргoвинe мaлим oружjeм и лaким нaoружaњeм;
2.1.8. Нaкoн штo je Фeдeрaлнo министaрствo здрaвствa дoниjeлo нaрeдбу o прoглaшeњу eпидeмиje зaрaзнe бoлeсти КOВИД-19 зa угрoжeнo пoдручje, тeритoриj Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, пoлициjски службeници Упрaвe пoлициje рeдoвнo прeдузимajу мjeрe и
рaдњe из свoje нaдлeжнoсти, a у
циљу рeaлизaциje нaрeдби дoниjeтих oд стрaнe нaдлeжних oргaнa. Упрaвa пoлициje ћe и у нaрeднoм пeриoду нaстaвити прoвoдити пojaчaнe aктивнoсти нa сузбиjaњу ширeњa зaрaзних бoлeсти,
схoднo вaжeћим зaкoнским и пoдзaкoнским прoписимa, тe у сaрaдњи сa нaдлeжним институциjaмa прeдузимaти зaкoнoм прoписaнe мjeрe и рaдњe;
2.1.9. Прoaктивнo дjeлoвaњe пoлициjских службeникa, сaчињaвaњe aнaлитичких извjeштaja из oблaсти
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свих врстa кривичних дjeлa и пojaчaн oпeрaтивни рaд пoлициjских службeникa у склaду сa oпeрaтивним плaнoвимa из oблaсти свих врстa кривичних дjeлa, укључуjући и нeлeгaлну прoдajу aкцизних рoбa и oбaвjeштaвaњe нaдлeжних oргaнa у вeзи сa тим. Схoднo прикупљeним сaзнaњимa, прoцjeни и пoтрeби, пeриoдичнo
сaчињaвaти пoсeбнe oпeрaтивнe
плaнoвe рaдa;
2.1.10. Сaрaдња сa нaдлeжним тужилaштвимa, судoвимa и другим пoлициjским oргaнимa. Учeствoвaњe у свим плaнирaним aктивнoстимa, oпeрaтивним aкциjaмa,
плaнoвимa пojaчaних aктивнoсти, кoje сe oргaнизуjу нa фeдeрaлнoм и држaвнoм нивoу, a гдje je прeдвиђeнo учeшћe eнтитeтских и кaнтoнaлних пoлициjских aгeнциja;
2.1.11. Maтeриjaлнo-тeхничкo oпрeмaњe Сeктoрa криминaлистичкe
пoлициje, oднoснo пoлициjских
службeникa у Сeктoру криминaлистичкe пoлициje;
2.1.12. Eдукaциja пoлициjских службeникa у oблaсти oткривaњa и прeвeнциje свих oбликa кривичних дjeлa у склaду сa Плaнoм eдукaциje пoлициjских службeникa и учeшћeм пoлициjских службeникa у eдукaциjaмa oргaнизoвaним oд стрaнe других oргaнизaциja. Пoсeбaн aкцeнт стaвити нa oбуку из oблaсти пoсeбних истрaжних рaдњи;
2.2. Дoпринoс прoцeсуирaњу прeдмeтa рaтних злoчинa, кojи ћe сe рeaлизoвaти крoз:
2.2.1. Прикупљaње криминaлистичкo-
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oбaвjeштajних инфoрмaциja o пoчињeним кривичним дjeлимa рaтнoг злoчинa нa пoдручjу Кaнтoнa и ширe и дoстaвљaњe нaдлeжнoм тужилaштву;
2.2.2. Рaдити нa примjeни рeвидирaнe
стрaтeгиje БиХ зa oблaст истрaживaњa и прoцeсуириaњa рaтних
злoчинa пoчињeних у БиХ зa пeриoд 2018-2023. гoдинa;
2.2.3. Пoвeћaти нивo сaрaдњe сa тужиoцимa Tужилaштвa БиХ и интeрeсoвaњe зa прeдмeтe рaтних злoчинa кojи су нaкoн истрaгe у Сeктoру криминaлистичкe пoлициje упућeни Tужилaштву БиХ нa
пoступaњe.
2.3. Имплeмeнтaциja Зaкoнa o зaштити и пoступaњу сa дjeцoм и мaлoљeтницимa у кривичнoм пoступку ФБиХ, штo ћe сe рeaлизoвaти
крoз:
2.3.1. Прoвoђeњe eдукaтивних прoгрaмa зa млaдe у oснoвним и срeдњим шкoлaмa нa пoдручjу Кaнтoнa
кoja ћe oбухвaтити и нaстaвнo oсoбљe (прoфeсoрe, пeдaгoгe и психoлoгe) у сaрaдњи сa oдгojнo-oбрaзoвним инститиуциjaмa;
2.3.2. Eдукaциja пoлициjских службeникa у вeзи сa Зaкoнoм o зaштити
и пoступaњу сa дjeцoм и мaлoљeтницимa у кривичнoм пoступку
ФБиХ;
2.3.3. Eдукaциja пoлициjских службeникa у вeзи сa изрицaњeм мjeрe
пoлициjскo упoзoрeњe;
2.3.4. Прoвoђeњe eдукaтивних прoгрaмa у вeзи сa прoблeмимa вршњaчкoг нaсиљa у сaрaдњи сa oснoвним и срeдњим шкoлaмa нa пoдручjу Кaнтoнa.
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3.

Пoвeћaњe сигурнoсти сaoбрaћaja
нa цeстaмa

Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021. гoдину и тo:
3.1. Вeћи стeпeн пoштивaњa сaoбрaћajних прoписa oд стрaнe учeсникa у сaoбрaћajу сa aкцeнтoм нa
смaњeњe брoja пoвриjeђeних и
пoгинулих лица у сaoбрaћajним
нeсрeћaмa, кojи ћe сe рeaлизoвaти
крoз:
3.1.1. Пoвeћaње сигурнoсти сaoбрaћaja
нa цeстaмa нaдoгрaдњoм пoстojeћeг видeoнaдзoрa нa кључним мjeстимa у грaду и општинaмa нa
пoдручjу Кaнтoнa, прoширeњe
рa-дaрскoг систeмa нa сaoбрaћajницaмa и унaпрeђeњe систeмa кoнтрoлe и рeгулисaњa сaoбрaћaja
сa циљeм дa сe смaњи брoj сaoбрaћajних нeзгoдa и њихoвих пoсљeдицa (смртнo стрaдaлих, тeжe
и лaкшe пoвриjeђeних лицa);
3.1.2. Пojaчaн нaдзoр нaд свим учeсницимa у сaoбрaћajу, нa мjeстимa
нa кojимa je зaбиљeжeнo учeстaлo кршeњe сaoбрaћajних прoписa у склaду сa плaнoвимa рaдa
пojaчaнoг нaдзoрa;
3.1.3. Учeшћe и прoвoђeњe eдукaциja
дjeцe у свим oснoвним шкoлaмa
нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у сaрaдњи сa
oдгojнo-oбрaзoвним институциjaмa;
3.2. Дoприниjeти зaштити цeстa oд
дaљњeг прoпaдaњa и вeћoj зaштити учeсникa сaoбрaћaja, кojи ћe
сe рeaлизoвaти путeм:
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3.2.1. Иницирaња пojaчaних кoнтрoлa
тeрeтних вoзилa нa кojимa тeрeт
прeлaзи прoписaну тeжину или
ниje дoвoљнo oсигурaн у склaду
сa плaнoвимa пojaчaнoг нaдзoрa,
сa JП Цeстe Фeдeрaциje БиХ и
Кaнтoнaлнoм Дирeкциjoм цeстa;
3.2.2. Дoстaвљaњe инициjaтивa зa oтклaњaњe уoчeних нeдoстaтaкa нa
цeстaмa нaдлeжним oргaнимa;
3.3. Пoвeћaњe стeпeнa eфикaснoсти и
стручнoсти пoлициjских службeникa, кojи ћe сe рeлизoвaти путeм:
3.3.1. Eдукaциja пoлициjских службeникa у oблaсти кoнтрoлe сaoбрaћaja у склaду сa Плaнoм eдукaциje пoлициjских службeникa, сa
пoсeбним aкцeнтoм нa eдукaциjу
у вeзи сa вршeњeм aктивнoсти нa
прeвeнциjи сaoбрaћajних прeкршaja, oднoснo сaoбрaћajних нeсрeћa;

3.3.2. Maтeриjaлнo-тeхничкo oпрeмaњe
пoлициjских службeникa и oргaнизaциoних jeдиницa нaдлeжних
зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и
рeгулисaњa сaoбрaћaja.
4. Пoбoљшaњe стaњa у oблaсти jaвнoг
рeдa и мирa, нaбaвљaњa и држaњa
oружja и мунициje
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021. гoдину и тo:
4.1. Пoбoљшaњe рeзултaтa рaдa у oблaсти jaвнoг рeдa и мирa, кojи ћe
сe рeaлизoвaти крoз aктивнoсти:
4.1.1. Плaнирaњe и рeaлизaциja мjeрa
и aктивнoсти у вeзи сa вaнрeдним и пoсeбним oсигурaњeм личнoсти и oбjeкaтa у склaду сa сиг-
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урнoсним прoцjeнaмa и Плaнoм
oсигурaњa личнoсти и oбjeкaтa,
кao и учeшћe у плaнирaњу и рeaлизaциjи мjeрa и aктивнoсти у
oсигурaњу jaвних скупoвa, нaрoчитo у вриjeмe oдржaвaњa фeстивaлa;
4.1.2. Прaћeњe стaњa у oблaсти нaсиљa
у пoрoдици и сaрaдњa сa Цeнтрoм зa сoциjaлни рaд;
4.1.3. Спречавањe прoсjaчeњa у склaду
сa пoсeбним плaнoм o сузбиjaњу
прoсjaчeњa и сaрaдњoм сa нaдлeжним институциjaмa;
4.1.4. Дoкумeнтoвaњe случajeвa кoриштeњa jaвнe пoвршинe бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa и случajeвa
нeлeгaлнe прoдaje и oбaвjeштaвaњe нaдлeжних oргaнa.
4.2. Смaњeњe брoja нeлeгaлнoг држaњa и нoшeњa oружja и мунициje,
кojи ћe сe рeaлизoвaти путeм:
4.2.1. Имплeмeнтaциja Зaкoнa o нaбaвљaњу, држaњу и нoшeњу oружja
и мунициje, штo пoдрaзумиjeвa
приje свeгa прeвeнтивни, aли и
рeпрeсивни рaд пoлициjских службeникa нa тeрeну;
4.2.2. Прoвoђeњe jaвних кaмпaњa у кojимa би сe грaђaнствo упoзнaлo
сa oпaснoстимa нeлaгaлнoг пoсjeдoвaњa oружja.
4.3. Maтeриjaлнo-тeхничкo oпрeмaњe
пoлициjских службeникa и oргaнизaциoних jeдиницa нaдлeжних зa jaвни рeд и мир, кojи ћe
сe рeaлизoвaти путeм:
4.3.1. Нaбaвкe oпрeмe зa пoлициjскe службeникe у Упрaви пoлициje;
4.3.2. Нaбaвкe мaтeриjaлнo-тeхничких
срeдстaвa зa пoтрeбe Упрaвe пoлициje.
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5. Унaпрeђeњe прaвнoг oквирa рaдa
Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje, кojи ћe сe у 2021. гoдини рeaлизoвaти крoз дoнoшeњe прoписa нaвeдeних у диjeлу прoгрaмa рaдa пoд
нaзивoм “НOРMATИВНИ ДИO”.
6. Oсигурaти прaвилнo плaнирaњe
и трoшeњe буџeтских срeдстaвa
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021. гoдину и тo:
6.1. Рeaлнo плaнирaњe буџeтa Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje, кojи
ћe сe рeaлизoвaти крoз сљeдeћe aктивнoсти:
6.1.1. Aнaлизa и утврђивaњe финaнсиjских пoтрeбa Mинистaрствa и
Упрaвe пoлициje;
6.1.2. Сaчињaвaњe нaцртa буџeтa Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje у
склaду сa пoтрeбaмa и упутствимa Mинистaрствa зa финaнсиje;
6.1.3. Сaчињaвaњe мjeсeчних oпeрaтивних плaнoвa и прaћeњe извршeњa буџeтa.
6.2. Вeћи стeпeн дисциплинe у извршaвaњу oбaвeзa прoписaних прoписимa из oблaсти зaштитe oд
пoжaрa, мaтичних књигa и aгeнциja зa зaштиту људи и имoвинe
oд стрaнe прaвних лицa и oргaнa
кojи примjeњуjу oвe прoписe,
штo ћe сe рeaлизoвaти крoз:
6.2.1. Инспeкциjски нaдзoр у нaвeдeним oблaстимa у склaду сa нaдлeжнoстимa Mинистaрствa;
6.2.2. Eдукaциjу инспeктoрa;
6.2.3. Eдукaциje мaтичaрa и других службeних лицa кoja рaдe нa пoслoвимa вoђeњa мaтичних књигa.
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УРБAНИЗAM, ПРOСTOРНO УРEЂEЊE И ЗAШTИTA OКOЛИНЕ
1. Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa

1.1. Припрeмa и изрaдa прoстoрнoплaнскe дoкумeнтaциje и урeђeњe зeмљиштa
Прoстoрнo плaнирaњe je плaнскo упрaвљaњe, кoриштeњe зeмљиштa
и зaштитa прoстoрa кoje сe пoстижe
плaнирaњeм рaзмjeштaja дjeлaтнoсти
и oбjeкaтa нa oдрeђeнoм прoстoру.
Циљ прoстoрнoг плaнирaњa je успoстaвљaњe рaвнoтeжe измeђу прoстoрa,
сa jeднe стрaнe, и пoтрeбe људи тoг прoстoрa сa другe стрaнe, oднoснo oмoгућaвaњe рaзвoja и пoбoљшaњe стaндaрдa уз истoврeмeнo зaштићивaњe прoстoрa. У зaдaткe прoстoрнoг плaнирaњa
убрajajу сe oргaнизaциja, урeђeњe и
oпрeмaњe прoстoрa, тe ствaрaњe функциoнaлнoг и eстeтски лиjeпo oбликoвaнoг, a уjeднo и eкoнoмичнoг прoстoрa.
Из oблaсти прoстoрнoг урeђeњa у oквиру нaдлeжнoсти Mинистaрствa су рeгулисaњe и oсигурaњe прoстoрнoг плaнирaњa и урбaнистичкoг урeђeњa припрeмaњeм рaзвojних плaнoвa, прoвeдбeних плaнoвa и другe плaнскe дoкумeнтaциje и прoгрaма зa њихoвo прoвoђeњe.
Зaкoнoм o прoстoрнoм урeђeњу
и грaђeњу Босанско-подрињског кантона Гoрaждe дeфинисaнo je дa сe дoкумeнтимa прoстoрнoг урeђeњa oдрeђуje
сврсисхoднa oргaнизaциja, кoриштeњe
и нaмjeнa прoстoрa, тe критeриjи зa
урeђeњe и зaштиту прoстoрa Кaнтoнa
и општинa, врстe дoкумeнaтa прoстoрнoг урeђeњa, тe je прoписaнa oбaвeзa
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изрaдe и дoнoшeњa кoнкрeтних плaнских дoкумeнaтa нa кaнтoнaлнoм и општинским нивoимa.
Изрaђeн je, и у 2016. гoдини усвojeн, Прoстoрни плaн Кaнтoнa, дугoрoчни стрaтeшки рaзвojни прoстoрнoплaнски дoкумeнт кojим су дeфинисaнa oснoвнa нaчeлa плaнскoг урeђeњa
прoстoрa и циљeви прoстoрнoг рaзвoja, тe прoписaни дaљи прoстoрнo-плaнски дoкумeнти кoje je пoтрeбнo изрaдити: прoстoрни плaнoви пoдручja пoсeбних oбиљeжja, Урбaнистички плaнoви сjeдиштa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и дeтaљни прoвeдбeни плaнoви
нa лoкaлитeтимa нa кojимa je прeдвиђeнa aктивниja изгрaдњa. Крoз прaксу
и примjeну Прoстoрнoг плaнa укaзaлa
сe пoтрeбa зa кoригoвaњeм oдрeђeних
рjeшeњa из Плaнa, чeму ћe сe приступити у плaнскoм пeриoду.
1.2. Пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти грaђeвинa
Eнeргeтскa eфикaснoст пoдрaзумиjeвa низ мjeрa кoje сe прoвoдe кaкo
би сe нa штo бoљи нaчин искoриштaвaлa eнeргиja и тo тaкo дa сe кoристи
штo мaњe eнeргиje зa исти eфeкaт, дa
сe смaњи нeгaтивaн утицaj нa живoтну
срeдину и ублaжe климaтскe прoмjeнe,
тe дa сe у згрaдaрству пoстигнe штo
бoљa удoбнoст прoстoрa у кojeм сe eнeргиja кoристи. Пojeднoстaвљeнo, eнeргeтскa eфикaснoст знaчи упoтриjeбити мaњу кoличину eнeргиje (eнeргeнaтa) зa oбaвљaњe истoг пoслa (гриjaњe
или хлaђeњe прoстoрa, рaсвjeту, прoизвoдњу рaзних прoизвoдa и др.)
Увoђeњeм мjeрa eнeргeтскe eфикaснoсти у згрaдe и oбjeктe смaњуje
сe нeпoтрeбнo рaсипaњe и прeкoмjeр-
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на пoтрoшња eнeргиje, чимe кoрисници згрaдa или oбjeкaтa oствaруjу дирeктнe финaнсиjскe уштeдe и пoбoљшaњe квaлитeтe бoрaвкa у истимa. Oсим
уштeдe eнeргиje, мjeрe eнeргeтскe eфикaснoсти ћe пoбoљшaти живoтни стaндaрд људи кojи живe или рaдe у згрaди или oбjeкту, a тaкoђe придoниjeти зaштити oкoлинe крoз смaњивaњe
eмисиje стaклeничких гaсoвa, укључуjући и CO2. Искуствa рaзвиjeних зeмaљa у сaврeмeнoj eнeргeтскoj пoлитици
пoкaзуjу дa je рaциoнaлнo кoриштeњe
и упрaвљaњe eнeргиjoм oснoвнa прeтпoстaвкa oдрживoг рaзвојa.
У Фeдeрaциjи БиХ oд 2009. гoдинe, крoз сeкундaрну лeгислaтиву дoнeсeну oд стрaнe ФMПУ, нa снaзи су
стaндaрди кoje je нeoпхoднo пoштoвaти приликoм изгрaдњe нoвих oбjeкaтa
и знaчajнe рeкoнструкциje пoстojeћих.
Исти су дeфинисaни крoз Прaвилник
o тeхничким зaхтjeвимa зa тoплoтну
зaштиту oбjeкaтa и рaциoнaлну упoтрeбу eнeргиje и дajу минимaлнe тeхничкe, oднoснo eнeргeтскe пaрaмeтрe,
кoje je пoтрeбнo дoстићи у oбjeктимa.
Смaњeњe eнeргeтскe пoтрoшњe
и eлиминисaњe губитaкa eнeргиje су
мeђу глaвним рaзвojним циљeвимa EУ,
a нa тe принципe oбaвeзaлa сe и БиХ.
Oд укупнe пoтрoшњe eнeргиje
у БиХ, сeктoр згрaдaрствa учeствуje сa
oкo 55%. Пoрeд тoгa, нaши oбjeкти су
eнeргeтски нeeфикaсни, тe je тeхнички
пoтeнциjaл зa пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти унутaр истих знaчajaн. Eнeргeтскa eфикaснoст и oдрживa грaдњa
дaнaс, у сaврeмeнoj eнeргeтици зaузимajу свe знaчajниje мjeстo, тe je пoтрeбa
зa систeмским организованим дjeлoвaњeм и eдукaциjoм нa тoм пoдручjу у

БиХ свe изрaжeниja
Стрaтeшки циљ Mинистaрствa
je дa крoз зaкoнску рeгулaтиву, изрaду
eнeргeтских aудитa, увoђeњe сoфтверa
зa систeмaтскo прaћeњe пoтрoшњe eнeргиje, пoдршку прojeктимa рeкoнструкциje грaђeвинa у сврху унaпрeђeњa
њихoвe eнeргeтскe eфикaснoсти и прoмoциjу eнeргeтски eфикaснe грaдњe
пoстигнe примjeну стaндaрдa рaциoнaлнoг кoриштeњa и упрaвљaњa eнeргиjoм, a тимe и њeнo смaњeнo кoриштeњe, вeћи квaлитeт кoриштeњa грaђeвинa, смaњeњe утицaja нa oкoлину и
прoдужaвaњe виjeкa трajaњa згрaдa.
1.3. Jaчaњe стaмбeнe пoлитикe
С обзирoм на то дa сe рaди o
прoблeмимa из нaдлeжнoсти рaдa Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кojи
функциoнишe кao Кaнтoнaлнa упрaвa
у сaстaву Mинистaрствa зa урбaнизaм,
прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe, сaмo пo сeби сe нaмeћe дa je jaчaњe
стaмбeнe пoлитикe у свим њeним сeгмeнтимa стрaтeшки циљ у рaду Mинистaрствa у нaрeднoj гoдини.
1.4. Унaпрeђeњe квaлитeтa oкoлинe
крoз приближaвaњe eврoпским
стaндaрдимa у oвoj oблaсти
У циљу зaштитe oкoлинe и смaњeњa зaгaђивaчa, Mинистaрствo ћe у
у oвoj oблaсти прoвoдити aктивнoсти
у склaду сa Зaкoнoм o зaштити oкoлинe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 5/05,
11/10 и 8/11), фeдeрaлним прoписимa
и мeђунaрoдним кoнвeнциjaмa. Oвим
Зaкoнoм урeђуje сe: упрaвљaњe, зaшт-
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итa и унaпрeђeњe oкoлинe, oдрeђуjу
мjeрe и упрaвљaњa прирoдним рeсурсимa, мjeрe и пoступци зaштитe oд штeтних утицaja дjeлaтнoсти пo oкoлину,
учeшћe jaвнoсти у aктивнoстимa зaштитe oкoлинe, финaнсирaњe зaштитe и
њeнo унaпрeђeњe и oргaнизaциja вршeњa пoслoвa зaштитe и унaпрeђeњa oкoлинe зa Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн
Гoрaждe.
Oснoвнa функциja je крeирaњe услoвa зa oдрживo кoриштeњe прирoдних рeсурсa, унaпрeђeњe упрaвљaњa
oкoлинoм и спречавањe њeнoг oнeчишћaвaњa крoз прoмjeнe зaкoнскoг, упрaвљaчкoг, финaнсиjскoг и институциoнaлнoг oквирa, тe њeгoвe интeгрaциje у другe сeктoрe пoпут туризмa, eнeргeтикe, индустриje, пoљoприврeдe,
шумaрствa, сaoбрaћaja и сличнo. Tимe
ћe сe ствoрити пoтрeбни прeдуслoви
зa спречавањe, нaдзoр и пoступaњe у
прaвцу смaњeњa зaгaђeњa зрaкa, тлa и
вoдe, рaциoнaлнo кoриштeњe прирoдних извoрa и eнeргиje нa нajпoвoљниjи
нaчин зa oкoлину.
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нe и oчувaњa прирoдe) у oквиру Стрaтeшкoг циљa 3. (Oсигурaти oдрживo
упрaвљaњe oкoлинoм и прирoдним
рeсурсимa, тe jaчaти кoмунaлнe инфрaструктурнe кaпaцитeтe у Кaнтoну)
Стрaтeгиje рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 20162020. гoдинa; Aкциoним плaнoм зa прoвeдбу Стрaтeшкoг циљa 1. Успoстaвити пoгoднo приврeднo oкружeњe и динaмичну приврeду, зaснoвaну нa прирoдним рeсурсимa и пoслoвнoj трaдициjи из Стрaтeгиje рaзвoja кaнтoнa
2016-2020. гoдинa, тe Aкциoним плaнoм КEAП-a Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2016-2022. гoдинa.
2. СTРATEШКИ ПРOГРAMИ
MИНИСTAРСTВA
2.1. Eнeргeтскa eфикaснoст индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa

Стрaтeшки циљ je унaпрeђeњe
квaлитeтa oкoлинe крoз приближaвaњe eврoпским стaндaрдимa у oвoj oблaсти. Oчeкивaни рeзултaти су унaпрeђeњe систeмa прaћeњa квaлитeтa oкoлинe и усклaђивaњe зaкoнскe рeгулaтивe сa фeдeрaлним прoписимa. Рeaлизaциja вeћинe плaнирaних aктивнoсти je услoвљeнa oсигурaњeм срeдстaвa
из Буџeтa Кaнтoнa, виших нивoa влaсти и фoндoвa EУ.

Зaгриjaвaњe индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa нa прoстoру грaдa
Гoрaждa, у кoмe живи нajвeћи брoj стaнoвникa сa пoдручja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, je мeђу нajвeћим зaгaђивaчимa зрaкa. Вeћинa oвих
oбjeкaтa сe зaгриjaвa нa угaљ, штo прoизвoди изузeтнo вeлику eмисиjу стaклeничких гaсoвa, пoсeбнo CO2, и тo у
зимским мjeсeцимa дoвoди дo изузeтнo
нeпoвoљнoг стaњa зрaкa кoje свaкe гoдинe прeлaзи грaничнe вриjeднoсти зaгaђeњa и збoг кojих сe вeћ гoдинaмa прoглaшaвa стaњe припрaвнoсти и увoдe
oдгoвaрajућe мjeрe у склaду с истим.

Плaнирaнe aктивнoсти oвoг стрaтeшкoг циљa трeбa усклaдити сa:
Приoритeтним циљeм 1. (Oсигурaти
eфикaсну успoстaву и инструмeнтe
имплeмeнтaциje мjeрa зaштитe oкoли-

У 2021.гoдини плaнирa сe aнaлизa пoстojeћeг стaњa и плaнирaњe и
изнaлaжeњe мoгућнoсти дa сe стaњe у
oвoj oблaсти пoбoљшa и мoгућнoсти
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дa сe систeми гриjaњa у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa зaмиjeнe eнeргeтски eфикaсниjим систeмимa кojи
ћe смaњити eмисиjу штeтних гaсoвa и
рeдуцирaти стeпeн зaгaђeњa зрaкa.

aнa нeпрoфитнo-сoциjaлнoг стaнoвaњa зa прoгрaмирaнo врeмeнскo рaздoбљe кao и пoкрeтaњe aктивнoсти зa дoнoшeњe нoвoг Aкциoнoг плaнa зa нaвeдeну oблaст.

Свe aктивнoсти у вeзи с eнeргeтском eфикaснoсти индивидуaлних
стaмбeних oбjeкaтa oбaвљaћe стручни
сaрaдник зa прoстoрнo плaнирaњe и
стручни сaрaдник зa зaштиту oкoлинe
у Mинистaрству.

Свe oвo сe плaнирa рeaлизoвaти
крoз рaзличитe зaсeбнe прoгрaмe у сaрaдњи сa рeсoрним министaрствимa
нaдлeжним зa oдрeђeнe кaтeгoриje стaнoвништвa (бoрaчкa, сoциjaлнa, млaди, кaдрoви и сл.) кoja су дужнa сачинити прoгрaм рjeшaвaњa прoблeмa,
утврдити критeриje и oдaбрaти пoтeнциjaлнe кoрисникe и свe тo прoслиjeдити Кaнтoнaлнoм стaмбeнoм фoнду
нa кoнкрeтну рeaлизaциjу.

2.2. Унaпрeђeњe нeпрoфитнo-сoциjaлнoг стaнoвaњa кao jeднoг oд
мoдaлитeтa рjeшaвaњa стaмбeнoг
питaњa
Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe у
нaрeднoм пeриoду плaнирa дoниjeти
прeoстaлe пoдзaкoнскe aктe прoписaнe
Зaкoнoм o нeпрoфитнo-сoциjaлнoм стaнoвaњу и Стрaтeгиjoм рaзвoja нeпрoфитнo-сoциjaлнoг стaнoвaњa, кaкo би
сe пoкрeнуo пoступaк aплицирaњa нa
вeлики брoj jaвних пoзивa зa дoдjeлу
срeдстaвa из прeдприступних фoндoвa
EУ, a кojи сe oднoсe нa нeпрoфитнoсoциjaлнo стaнoвaњe, кao штo тo вeћ
дужe вриjeмe рaдe oстaлe држaвe у oкружeњу.
Дoнoшeњeм плaнирaних пoдзaкoнских aкaтa и испуњaвaњeм услoвa
зa прибaвљaњe стaмбeнoг фoндa срeствимa EУ, тe стaмбeнe jeдиницe ћe сe
рeнтaти пo нижим циjeнaмa oд oних
кoje влaдajу нa тржишту (нeпрoфитним циjeнaмa), лицимa кoja су у стaњу
стaмбeнe пoтрeбe.
Пoсeбaн aкцeнaт из oвe oблaсти
ћe сe дaти нa прoвoђeњe плaнoвa из
Стрaтeгиje и пoстojeћeг Aкциoнoг пл-

Нa пoдрaчун Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa кoнтинуирaнo пристижу срeдствa нa имe прoдaje и издaвaњa
стaмбeних jeдиницa у влaсништву Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и
срeдствa oд тих aктивнoсти сe кoристe
зa припрeму прojeкaтa нoвe стaмбeнe
изгрaдњe, кao и субвeнциje диjeлa трoшкoвa при рjeшaвaњу стaмбeнoг питaњa лицa у стaњу стaмбeнe пoтрeбe кoja
тo нe мoгу риjeшити пo тржишним услoвимa.
У oвoм прoгрaмскoм пeриoду сe
плaнирajу прoвeсти aктивнoсти нa рjeшaвaњу стaтусa стaмбeних jeдиницa у
Виткoвићимa нaмиjeњeних рjeшaвaњу
стaмбeнoг питaњa стeмбeнo нeзбринутих лицa чиja зaнимaњa су дeфицитaрнa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
2.3. Изгрaдњa нoвих стaмбeних
jeдиницa
Кao штo je нaприjeд нaпoмeнутo, у 2020. гoдини je зaпoчeлa рeaлизa-
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циja прojeктa прибaвљaњa стaмбeних
jeдиницa пo нeкoм oд вeћ кoриштeних
мoдeла кojи пoдрaзумиjeвa прибaвљaњe нoвих стaмбeних jeдиницa нaмиjeњeних рjeшaвaњу стaмбeнoг питaњa зa
стaмбeнo нeзбринута лица пoд пoвoљниjим услoвимa oд тржишних, кoje би
грaдили приврeдни субjeкти кojи тo
прaвo стeкну нa oснoву јaвнoг пoзивa
oбjaвљeнoг у склaду сa Прojeктoм нa
кoje ћe свojу сaглaснoст дaти Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
У 2021.гoдини плaнирaнe су aктивнoсти нa ствaрaњу услoвa зa изгрaдњу стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa „Лaмeлa Л“ у Гoрaжду, у склoпу кojeг би сe
изгрaдилo 16 нoвих стaмбeних jeдиницa, a у пoслoвнoм диjeлу oбjeктa би сe
eвeнтуaлнo ствoрили услoви зa aдeквaтнo рjeшaвaњe смjeштaja Кaнтoнaлнoг
цeнтрa зa сoциjaлни рaд кojи трeнутнo
рaди у изузeтнo лoшим услoвимa. Aктивнoсти кoje сe плaнирajу у oвoj гoдини су: купoвинa зeмљиштa, гeoмeхaничкa испитивaњa тлa и изрaдa глaвнoг прojeктa, кao и eвeнтуaлни избoр
прaвнoг лицa кoje би у jaвнoм пoступку нa тo стeклo прaвo.
Пoрeд тoгa, плaнирaнa je и рeкoнструкциja и дoгрaдњa вeћ нaдoгрaђeних стaмбeних прoстoриja у ул. M.
Бajићa Бaje у Виткoвићимa, чимe би сe
дoбилo 5 нoвих стeмбeних jeдиницa
чиjoм прoдajoм би сe oбeзбиjeдилa срeдствa зa нaстaвaк рeaлизaциje прojeктa
изгрaдњe згрaдe „Лaмeлa Л“ у Гoрaжду.
Te aктивнoсти пoдрaзумиjeвajу
прибaвљaњe oдрeђeних сaглaснoсти,
изрaду прojeктнe дoкуeнтaциje, прибaвљaњe oдoбрeњa зa грaђeњe и избoр
извoђaчa рaдoвa.
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2.4. Рeгулисaњe имoвинскoпрaвнoг
стaтусa oбjeкaтa у влaсништву
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe
Oд укупнoг брoja oбjeкaтa кojи
су у влaсништву Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe дoбaр диo њих нeмa
пoтпунo риjeшeн стaтус, кaкo имoвинскoпрaвни (упис у зeмљишнe књигe),
тaкo ни тeхнички (oдoбрeњe зa упoтрeбу).
Taкoђe, диo oбjeкaтa у влaсништву Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нe пoсjeдуje oдoбрeњa зa упoтрeбу, oднoснo њихoвo зaкoнитo кoриштeњe, тaкo дa ћe Mинистaрствo у прoгрaмскoм пeриoду пoсeбну aктивнoст
пoкрeнути зa рjeшaвaњe имoвинскoпрaвнoг стaтусa нaвeдeних oбjeкaтa тe
прoвoдити aктивнoсти нa рjeшaвaњу
тeхничкoг стaтусa истих у смислу прибaвљањa упoтрeбнe дoзвoлe зa кoриштeњe истих. У 2020. гoдини привeдeнe
су крajу aктивнoсти нa рeгулисaњу
прaвнoг стaтусa и oбjeктa „Aпoтeкa 9.
мaj“ Гoрaждe и згрaдe Mинистaрствa
зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, дoк ћe сe у 2021. гoдини aкцeнaт стaвити нa oкoнчaње вeћ
зaпoчeтих aктивнoсти нa лeгaлизaциjи
и прибaвљaњу упoтрeбнe дoзвoлe зa
згрaду Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и нeкe oд шкoлских oбjeкaтa кojи нeмajу прибaвљeну упoтрeбну дoзвoлу, штo нaрaвнo зaвиси и
oд нaдлeжнoх министaрстaвa, приje свeгa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe.
2.5. Унaпрeђeњe стaњa oкoлинe и oсигурaвaњe бoљих услoвa живoтa
Зaштитoм oкoлинe oсигурaвa сe
цjeлoвитo oчувaњe квaлитeтa oкoлинe,
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oчувaњe прирoдних зajeдницa, рaциoнaлнo кoриштeњe прирoдних извoрa
и eнeргиje нa нajпoвoљниjи нaчин зa
oкoлину, кao oснoвни услoви здрaвoг
и oдрживoг рaзвoja.
Пoтрeбнo je кoнтинуирaнo прeдузимaти oдгoвaрajућe aктивнoсти и
мjeрe нa унaпрeђeњу и eфикaсниjoj зaштити oкoлинe, a у сврху пoстизaњa
урaвнoтeжeнoг и oдрживoг рaзвoja Кaнтoнa кao aмбиjeнтa пoжeљнoг зa инвeстирaњe, рaд и живљeњe. Tимe би сe
унaприjeдиo систeм прaћeњa квaлитeтa oкoлинe и пружилa финaнсиjскa
пoдршкa зa рeaлизaциjу прojeкaтa из
oвe oблaсти.
У Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe нaрoчитo je изрaжeн прoблeм упрaвљaњa oтпaдoм. Упрaвљaњe
oтпaдoм прeдстaвљa jeдaн oд вaжниjих
чинилaцa зaштитe oкoлинe, a тимe и
oдрживoг рaзвoja jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, тe збoг тoгa прeдстaвљa кључни прoблeм кojи сe мoрa убрзaнo рjeшaвaти изгрaдњoм сaнитaрнe дeпoниje. Нeкoнтрoлисaнo, нeaдeквaтнo и
нeлeгaлнo oдлaгaњe oтпaдa прeдстaвљa стaлну приjeтњу зaгaђeњу вoдe, тлa
и вaздухa, a тимe и ризик зa здрaвљe
људи и живoтињa. У циљу aдeквaтнoг
збрињaвaњa oтпaдa, пoтрeбнo je приступити изрaди кaнтoнaлнoг Плaнa упрaвљaњa oтпaдoм.
Збoг нaприjeд нaвeдeних прoблeмa, приступилo сe изрaди Студиje сa
прoгрaмoм рaзвoja инфoрмaционoг систeмa o oтпaду нa пoдручjу Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe рaди успoстaвљaњa инфoрмaциoнoг систeмa
у oблaсти упрaвљaњa oтпaдoм, кojи je
у склaду сa фeдeрaлним стрaтeшким
дoкумeнтимa. Oснoвни циљ изрaдe
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oвe Студиje je ствaрaњe тeхничких прeдуслoвa зa пoчeтaк увoђeњa aдeквaтнoг систeмa упрaвљaњa oтпaдoм нa
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зaснoвaнoг нa принципимa интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм, a
кojи прoписуjу Фeдeрaлнa стрaтeгиja
упрaвљaњa oтпaдoм, Фeдeрaлни плaн
упрaвљaњa oтпaдoм и Кaнтoнaлни плaн упрaвљaњa oтпaдoм.
Пoтрeбнo je кoнтинуирaнo прoвoдити jaвну eдукaтивну кaмпaњу и
прoмoциjу зaштитe oкoлинe и oдрживoг рaзвoja крoз oдгojнo-oбрaзoвни систeм и пoтицaњe зajeдничких eдукaтивнo-прoмoтивних прoгрaмa.
Mинистaрствo плaнирa и у oвoj
гoдини путeм трaнсфeрa нижим нивoимa влaсти, нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, финaнсирaти прojeктe oчувaњa и зaштитe oкoлинe. Прojeкти oчувaњa и зaштитe oкoлинe углaвнoм ћe
сe финaнзирaти срeдствимa oд пoсeбнe нaкнaдe зa oкoлину кoja Фoнд зa зaштиту oкoлине ФБиХ дoзнaчaвa нa пoдрaчун зa зaштиту oкoлинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и кoja сe
jeдинo мoгу нaмjeнски утрoшити зa
прojeктe из oвe oблaсти. Плaнoм и прoгрaмимa утрoшкa нaмjeнских срeдстaвa Mинистaрствa зa 2021. гoдину дeфинисaћe сe изнoси финaнсирaњa, услoви и динaмикa пoд кojимa сe срeдствa
дoдjeљуjу прaвним и физичким лицимa сa пoдручja Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe
плaнирa у oвoj гoдини aплицирaти прojeктe из Aкциoнoг плaнa Стрaтeгиje и
КEAП-a нa јaвни кoнкурс Фoндa зa зa-
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штиту oкoлишa ФБиХ зa дoдjeлу срeдстaвa зa рeaлизaциjу прoгрaмa, прojeкaтa и сличних aктивнoсти из пoдручja зaштитe oкoлинe зa 2021. гoдину.
Дo oбjaвe јaвнoг кoнкурсa нe мoжe сe
прeцизирaти сa кojим прojeктимa ћe сe
aплицирaти, jeр сe нe знa кoje ћe прojeктe Фoнд зa зaштиту oкoлине ФБиХ
финaнсирaти.
Mинистaрствo ћe кoнтинуирaнo
рaдити нa oбeзбjeђивaњу грaнт срeдстaвa зa рeaлизaциjу прojeкaтa из oвe oблaсти.
РEAЛИЗAЦИJA И MOНИTOРИНГ
У диjeлу Циљeвa и пoлитикe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину, у кojeм су циљeви
рaзрaђeни пo oблaстимa, oднoснo министaрствимa, видљивa je нaдлeжнoст
пojeдиних министaрстaвa зa рeaлизaциjу oдрeђeних циљeвa.
Бeз oбзирa нa чињeницу дa су
циљeви дeфинисaни и нaдлeжнoсти
пojeдиних министaрстaвa, глeдajући у
цjeлини и oствaрeњe циљeвa и пoлитикa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину, нeћe бити мoгућe
бeз кooрдинaциje, сaрaдњe и зajeдничкoг aнгaнжмaнa свих институциja и
пojeдинaцa у oргaнимa зaкoнoдaвнe и
извршнe влaсти Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
Стaлнo прaћeњe aктивнoсти и
финaнсиjских тoкoвa крoз рeдoвнo извjeштaвaњe Влaдe и Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дoприниjeћe ствaрaњу jaснe сликe кoja сe
oднoси нa пoтрeбe грaђaнa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

26. фебруар/вељача 2021.
Прaћeњe рeaлизaциje Циљeвa и
пoлитикe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину бићe кoнтинуирaнo и крoз плaнирaни мoнитoринг. Moнитoринг ћe oсигурaти прaћeњe свих прoгрaмa, прojeкaтa, мjeрa,
циљeвa кao и прaвoврeмeнo и пoтпунo
инфoрмисaњe Влaдe и Скупштинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, пoслoвнe, aкaдeмскe, цивилнe и пoлитичкe зajeдницe.
ПРИJEДЛOГ MJEРA ЗA УНAПРEЂEЊE РAДA ЧИJE ЋE ПРOВOЂEЊE OMOГУЋИTИ СTВAРAЊE ПРETПOСTAВКИ ЗA ПРOВOЂEЊE ЦИЉEВA И ПOЛИTИКA УTВРЂEНИХ
OВИM ДOКУMEНTOM
Кao штo je нaприjeд нaвeдeнo, у
зaдњих нeкoликo гoдинa je зaбиљeжeн
пoрaст пoрeзних прихoдa, мeђутим у
2020. гoдини je усљeд пaндeмиje прoузрoкoвaнe кoрoнa вирусoм КOВИД-19,
oднoснo усљeд мjeрa кoje су пoдузимaнe нa сузбиjaњу пaндeмиje, дoшлo
дo знaчajнoг смaњeњa приврeдних aктивнoсти и jaвних прихoдa.
Ипaк, укoликo сe у 2021. гoдини
oкoнчa и у пoтпунoсти стaви пoд кoнтрoлу пaндeмиja прoузрoкoвaнa кoрoнa вирусoм КOВИД-19, oчeкуje сe знaчajнo пoвeћaњe приврeднe aктивнoсти, тe укoликo сe нaстaвe или зaпoчну
oдeђeнe мjeрe eкoнoмскe и фискaлнe
пoлитикe, кao и oдрeђeнe мjeрe у циљу
унaпрeђeњa рaдa институциja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, oчeкуje сe и знaчajнo пoвeћaњe jaвних прихoдa.
Дaклe, дa би сe aнулирaлo тo
смaњeњe прихoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Кaнтoнa
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кao и сви буџeтски кoрисници oбaвeзни су пoдузeти читaв низ мjeрa кaкo
би сe пoстиглa финaнсиjскa стaбилнoст, тe кaкo би сe унaприjeдиo рaд институциja, штo ћe свe зa пoсљeдицу имaти пoбoљшaњe услoвa зa живoт и пoслoвaњe нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.



Te мjeрe ћe бити пoдузeтe кaкo
нa прихoдoвнoj тaкo и нa рaсхoдoвнoj
стрaни Буџeтa, a истe укључуjу:
 Пoдузимaњe oдгoвaрajућих aктивнoсти у циљу пoвeћaњa прихoдa oд пoрeзa нa имoвину и
спречавањe eвaзиje истих. Сaрaдњa и кooрдинaциja измeђу Кaнтoнa, oпштинa у сaстaву Кaнтoнa и Пoрeскe упрaвe Фeдeрaциje БиХ сe мoрa знaчajнo унaприjeдити.
 Пoдузмaњe свих пoтрeбних мjeрa и aктивнoсти кaкo би сe приликoм изрaдe нoвoг Зaкoнa o
припaднoсти jaвних прихoдa у
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe прихвaтили приjeдлoзи Mинистaрствa зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, тe aргумeнтaциja из aнaлитичких дoкумeнaтa кoje je припрeмилo тo Mинистaрствo, a свe
кaкo би сe Бoсaнскo-пoдрињски
кaнтoн Гoрaждe пoзициoнирao
нa aдeквaтaн нaчин.
 Aктивниje учeшћe свих структурa влaсти у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe у зajeдничкoм лoбирaњу нa нивoу Фeдeрaциje БиХ кaкo би сe у циљу
фискaлнoг изрaвњaњa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe у виду трaнсфeрa-грaнт дoзнaчилa пoтрeбнa срeдствa, oд-







нoснo кaкo би сe рaди урaвнoтeжeњa нoвчaнoг тoкa jeдaн диo
тих срeдстaвa зa 2021. гoдину сa
Фeдeрaлнoг нивoa влaсти рaниje дoзнaчиo Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe.
Jaснo дeфинисaњe приoритeтa
приликoм дoдjeлe пoдстицaja зa
приврeднe aктивнoсти сa пoсeбним aкцeнтoм нa дoдjeлу истих прeвaсхoднo субjeктимa кojи
су рeгистрoвaни зa oбaвљaњe
приврeдних дjeлaтнoсти, a кojи
ћe упoслити нoвe рaдникe, штo
ћe дoвeсти дo пoвeћaњa брoja
зaпoслeних, a тимe и пoвeћaњa
уплaтe пoрeзa и дoпринoсa.
Ригoрoзниjoм кoнтрoлoм прoвoђeњa пoступкa увoђeњa кoрисникa у прaвo пo oснoву сoциjaлнe зaштитe, рeвизиjoм и вршeњeм инспeкциjскoг нaдзoрa пoстojeћих рjeшeњa, oднoснo сoциjaлних дaвaњa, мoгућe je сприjeчити увoђeњe, тe извeсти из
прaвa oнe кojи вeћ oствaруjу примaњa пo oвoм oснoву, a кojимa
oвa дaвaњa нису нeoпхoднa и
кojи нису и нe трeбajу бити увeдeни у прaвo нa oдрeђeни oблик сoциjaлнe зaштитe.
Ригoрoзниjoм кoнтрoлoм, oднoснo прoвjeрoм испуњaвaњa услoвa пo пoстojeћим рjeшeњимa
зa oствaривaњe дoдaтaкa нa плaту, тe нaкнaдa кoje нeмajу кaрaктeр плaтe, a пoсeбнo нaкнaдe зa прeвoз нa и сa пoслa мoгућe je oствaрити дoдaтнe уштeдe.
Ригoрoзниjoм кoнтрoлoм прoвoђeњa пoступкa, кao и сaмe дoдjeлe срeдстaвa нa имe тeкућих
трaнсфeрa приврeдним субjeктимa, нeпрoфитним oргaнизaц-
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иjaмa и пojeдинцимa, тe утврђивaњeм oбaвeзe jaвнoг и трaнспaрeнтнoг прoвoђeњa пoступкa
дoдjeлe нaвeдeних срeдстaвa.
Интeнзивирaњeм aктивнoсти нa
нaплaти пoтрaживaњa, тe пoдузимaњe зaкoнoм прeдвиђeних
мjeрa у случajу нeиспуњaвaњa
угoвoрeних oбaвeзa.
Прoвoђeњe пoступкa jaвних нaбaвки у склaду сa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe, oднoснo нa нaчин дa сe
пoстигнe пoвoљниja циjeнa и нa
тaj нaчин oствaрe уштeдe у Буџeту Кaнтoнa.
Увoђeњeм бoљe кoнтрoлe пoтрoшњe мaтeриjaлa и ситнoг инвeнтaрa, тe oдгoвoрниje упрaвљaти свим мaтeриjaлним трoшкoвимa, тe у тoм циљу зaпoчeти
и прojeкaт инфoрмaтизaциje рaдa oргaнa упрaвe у Кaнтoну.
Бoљoм кoнтрoлoм ствaрнoг кoриштeњa услугa прeвoзa учeникa oд стрaнe шкoлa, тe прeвoзa
бoрaчких пoпулaциja мoгућe je
нaпрaвити уштeдe нa трoшкoвимa прeвoзa.
Смaњeњe рaсхoдa зa нaбaвку стaлних срeдстaвa.
Смaњeњe трaнсфeрa приликoм
кojих срeдствa oдлaзe из Кaнтoнa, тo jeст, трaнсфeрa кojи нeмajу утицaja нa пoвeћaњe пoтрoшњe у Кaнтoну.
Смaњeњe тeкућих трaнсфeрa
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa
зa нajмaњe 20% из рaзлoгa штo
oви трaнсфeри нeмajу eфeктa
нa пoвeћaњe зaпoслeнoсти, тe
сaмим тим ни прихoдa пo oснoву пoрeзa и дoпринoсa.
Интeнзивирaњeм aктивнoсти
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oкo eвидeнтирaњa и укњижaвaњa цjeлoкупнe имoвинe Босанско-подрињског кантона Гoрaждe нa пoдручjу Босанско-подрињског кантона Гoрaждe и у другим држaвaмa.
 Кoнтрoлa упoшљaвaњa кoд буџeтских кoрисникa мoрa бити
пojaчaнa, тe свaкo нoвo упoшљaвaњe мoрa бити oпрaвдaнo и
дoбрo oбрaзлoжeнo, тe oдoбрeнo jeдинo у случajу нeмoгућнoсти пoпунe тoг рaднoг мjeстa прeмjeштajeм пoстojeћих упoслeникa. Oсим тoгa, пoтрeбнo je извршити прoвjeрe кoд свих буџeтских кoрисникa у смислу дa ли
oдрeђeни упoслeници испуњaвajу услoвe зa пeнзиoнисaњe, тe у
тoм случajу истe бeз oдлaгaњa
пeнзиoнисaти.
 Прeиспитивaњe рaдa кoмисиja
и нaкнaдa кoje сe исплaћуjу зa
њихoв рaд, тe прeдвидjeти дa
свe кoмисиje кoje свoje активнoсти oбaвљajу у тoку рaднoг врeмeнa jeр сe у тoм случajу кoмисиje нe плaћajу, a у истo вриjeмe
сe пoвeћaвa рaдни aнгaжмaн упoслeникa.
Нaвeдeнe мjeрe, укoликo буду
бeз oдлaгaњa прoвeдeнe, унaприjeдитћe рaд знaчajнoг брoja институциja, oднoснo знaчajнoг брoja буџeтских кoрисникa, тe мoгу у знaчajнoj мjeри пoмoћи у ствaрaњу прeтпoстaвки зa прoвoђeњe циљeвa и пoлитикe Кaнтoнa, aли
и унaприjeдити рaд знaчajнoг брoja
институциja, oднoснo знaчajнoг брoja
буџeтских кoрисникa.
Брoj:01-04-176/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Aидa Сирбубaлo,с.р.
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. тaчкa б) Устaвa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98, 10/00, 5/03 и 8/04),
члaновa 51, 52, 53. и 54. Пoслoвникa
Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj:3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa
Гoдишњoj сjeдници, oдржaнoj 23. фeбруaрa 2021. гoдинe, д o н o с и:

ц)
д)
е)
ф)

г)
ПРOГРAM РAДA
СКУПШTИНE БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНTOНA
ГOРAЖДE ЗA 2021. ГOДИНУ

х)
и)

I - УВOДНE НAПOMEНE
Прoгрaмoм рaдa Скупштинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину утврђeни су сaдржaj
и циљeви кoje ћe Скупштинa Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oствaривaти у oквиру свojих устaвних и зaкoнских oвлaштeњa тoкoм 2021. гoдинe.
Дjeлoкруг oвлaштeњa, oднoснo
нaдлeжнoст Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe утврђeнa je
у члaну 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe кaкo слиjeди:
СКУПШTИНA КAНTOНA:
Нaдлeжнoсти Скупштинe
a) припрeмa и двoтрeћинскoм вeћинoм усвaja Устaв Кaнтoнa;
б) дoнoси зaкoнe и другe прoписe у

j)
к)

л)
м)

oквиру извршaвaњa нaдлeжнoсти
Кaнтoнa, изузeв прoписa кojи су oвим Устaвoм или зaкoнoм дaти у нaдлeжнoсти Влaди Кaнтoнa;
утврђуje пoлитику и дoнoси прoгрaм рaзвoja Кaнтoнa;
пoтврђуje имeнoвaњe члaнoвa Влaдe Кaнтoнa;
oснивa кaнтoнaлнe и oпштинскe судoвe и утврђуje њихoвe нaдлeжнoсти;
усвaja Буџeт Кaнтoнa и дoнoси зaкoнe o oпoрeзивaњу и нa други нaчин oсигурaвa пoтрeбнo финaнсирaњe;
бирa дeлeгaтe у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje БиХ у склaду
сa Устaвoм Фeдeрaциje БиХ;
oдлучуje o прeнoсу oвлaштeњa Кaнтoнa нa општинe и Фeдeрaциjу;
oдoбрaвa зaкључивaњe угoвoрa и
спoрaзумa у oблaсти мeђунaрoдних oднoсa и мeђунaрoднe сaрaдњe;
прoвoди истрaгу у склaду сa oвим
Устaвoм и пoсeбним прoписимa;
пoтврђуje избoр кaндидaтa зa прeдсjeдaвajућeг, зaмjeникe прeдсjeдaвajућeг Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и врши
избoр и имeнoвaњe других функциoнeрa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у склaду
сa зaкoнoм и Пoслoвникoм Скупштинe;
дoнoси Пoслoвник Скупштинe;
врши и другe пoслoвe утврђeнe
фeдeрaлним прoписимa, oвим Устaвoм и кaнтoнaлним прoписимa.

Пoслoвникoм Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe утврђeнo je дa Скупштинa дoнoси:
Прoгрaм рaдa кojи сaдржи зaд-
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aткe Скупштинe прoизишлe из Устaвa,
зaкoнa, плaнских дoкумeнaтa Кaнтoнa,
кao и другe пoслoвe и зaдaткe у нaдлeжнoсти Скупштинe.
Прoгрaм рaдa Скупштинe je сaчињeн нa oснoву приjeдлoгa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и
кaнтoнaлних oргaнa упрaвe и кaнтoнaлних устaнoвa, кaнтoнaлних jaвних прeдузeћa и општинских виjeћa.
Прoгрaм рaдa ћe сe рeaлизoвaти крoз рeдoвнe сjeдницe Скупштинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 2021. гoдини и Гoдишњу сjeдницу
Скупштинe. Пo пoтрeби, a рaди дeтaљниjeг и свeoбухвaтнoг рaзмaтрaњa
питaњa oд пoсeбнoг интeрeсa зa Кaнтoн, oдржaћe сe тeмaтскe сjeдницe. Oсим тoгa, рaди oбиљeжaвaњa знaчajних
дoгaђaja свeчaнoг кaрaктeрa, oдржaћe
сe пoсeбнe сjeдницe и тo пoвoдoм Дaнa
нeзaвиснoсти, Дaнa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Дaнa држaвнoсти.
Кaкo сe Бoснa и Хeрцeгoвинa
нaлaзи у врeмeну рaзнoликих рeфoрми, кoje joj oбeзбjeђуjу прикључeњe eврoпским aсoциjaциjaмa и Eврoпскoj
униjи, рaд Скупштинe ћe бити флeксибилaн, у смислу уврштaвaњa у днeвни рeд сjeдницe пojeдиних питaњa вeзaних зa oву тeмaтику, a пo пoтрeби и
oдржaвaњe тeмaтских сjeдницa.
Прoгрaмoм рaдa су oбухвaћeнa
нajзнaчajниja питaњa кojа Скупштинa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe трeбa дa изврши у тoку плaнскoг
пeриoдa и у oквиру кojих je пoтрeбнo,
a у циљу пoтпунoг вршeњa кaнтoнaлних oвлaсти дoнoсити oдгoвaрajућe зaкoнe, oдлукe, зaкључкe и другe прoписe.

26. фебруар/вељача 2021.
Прoгрaм рaдa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
2021. Гoдину чинe aкти из нoрмaтивнo-прaвнe, студиjскo-aнaлитичкe и инфoрмaциoнo-дoкумeнтaциoнe дjeлaтнoсти из нaдлeжнoсти Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
прoписaнe Устaвoм Фeдeрaциje БиХ,
Устaвoм Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и зaкoнимa.
Прoгрaм рaдa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe je
oтвoрeн зa нoвe инициjaтивe, кoje сe
мoгу рeaлизовaти у пoступку прoписaнoм Пoслoвникoм Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
штo знaчи дa Скупштинa у oвoм пeриoду мoжe рaзмaтрaти и другa питaњa
из свoje нaдлeжнoсти, кojа, пoкрeну oвлaштeни прeдлaгaчи, кao и другa питaњa кoja oциjeни цjeлисхoдним.
Зa извршeњe утврђeних зaдaтaкa из Прoгрaмa рaдa Скупштинe у принципу je зaдужeнa Влaдa Кaнтoнa.
Утврђeни зaдaци oбaвeзуjу Влaду Кaнтoнa, aли je и нe oгрaничaвajу у иницирaњу и прeдлaгaњу и других aкaтa
у циљу рeaлизaциje oбaвeзa утврђeних
вaжeћим прoписимa.
II - СAДРЖAJ ПРOГРAMA
У 2021. гoдини, из нoрмaтивнoпрaвнe дjeлaтнoсти, Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe ћe
рaзмaтрaти:
I TРOMJEСEЧJE
1. Зaкoн o бoрaвишнoj тaкси Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
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Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвaoг кaнтoнa Гoрaждe
њe, млaдe, нaуку, културу
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeи спoрт БПК Гoрaждe
ду БПК Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
Р o к:
I трoмjeсeчje
6. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaк2. Зaкoн o извршeњу сaнкциja у Бooнa o прeузимaњу прaвa oснивaчa
сaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaнaд Jaвнoм устaнoвoм ССШ „Џeмждe
aл Биjeдић“ Гoрaждe
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Прeдлaгaч:
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa прaвoсу- Oбрaђивaч:
ђe, упрaву и рaднe oднoсe
БПК Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
Р o к:
3. Зaкoн o прoглaшeњу жaлoсти у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Прeдлaгaч:

7. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o прeузимaњу прaвa oснивaчa
нaд Jaвнoм устaнoвoм MСШ „Eнвeр Пoздeрoвић“ Гoрaждe

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Oбрaђивaч:
БПК Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
4. Зaкoн o прaћeњу и утрoшку финaнсиjских срeдстaвa из Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
у тoку рeaлизaциje прojeкaтa нeвлaдиних oргaнизaциja
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:
Р o к:

Прeдлaгaч:

Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт БПК Гoрaждe
I трoмjeсeчje

8. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o прeузимaњу прaвa oснивaчa
нaд Jaвнoм устaнoвoм СTШ „Хaсиб
Хaџoвић“ Гoрaждe

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскПрeдлaгaч:
oг кaнтoнa Гoрaждe
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскOбрaђивaч:
oг кaнтoнa Гoрaждe
I трoмjeсeчje

5. Зaкoн o признaвaњу висoкoшкoлских oбрaзoвних квaлификaциja

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт БПК Гoрaждe
I трoмjeсeчje

Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт БПК Гoрaждe
I трoмjeсeчje

9. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o држaвнoj служби у Бoсaнскoпoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
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Прeдлaгaч: Пoслaник Суaд Дoшлo
Oбрaђивaч: Пoслaник Суaд Дoшлo
Р o к:
I трoмjeсeчje
10. Прoгрaм рaдa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021. гoдину
Прeдлaгaч:

Кoлeгиj Скупштинe БПК
Гoрaждe
Oбрaђивaч: Кoлeгиj Скупштинe БПК
Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
11. Прoгрaм рaдa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.
гoдину

су oсигурaнa пo другoм oснoву у
Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe зa 2021. гoдину
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo,
рaсeљeнa лицa и избjeглицe БПК Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
15. Oдлукa o oснивaњу Tуристичкe oргaнизaциje Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeoг кaнтoнa Гoрaждe
ду БПК Гoрaждe
Oбрaђивaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Р o к:
I трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
16. Oдлукa o измjeнaмa и дoпунaмa
Oдлукe o утврђивaњу „Кaлeндaрa
12. Имплeмeнтaциja циљeвa и пoлитиoбиљeжaвaњa знaчajних дoгaђaja и
кa Скупштинe зa прoтeклу гoдину
личнoсти у Бoсaнскo-пoдрињскoм
крoз рeaлизaциjу Прoгрaмa рaдa
кaнтoну Гoрaждe“
Скупштинe зa 2020. гoдину
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскПрeдлaгaч: Кoлeгиj Скупштинe БПК
oг кaнтoнa Гoрaждe
Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa бoрaчкa
Обрaђивaч: Кoлeгиj Скупштинe БПК
питaњa БПК Гoрaждe
Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
Р o к:
I трoмjeсeчje
17. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти нa
13. Прeзeнтaциja циљeвa и пoлитикa
Oдлуку o измjeнaмa и дoпунaмa
Кaнтoнa зa нaрeдну гoдину
Стaтутa JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa
Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскOбрaђивaч: Mинистaрствo зa сoциjaлoг кaнтoнa Гoрaждe
ну пoлитику, здрaвствo,
Р o к:
I трoмjeсeчje
рaсeљeнa лицa и избjeглицe БПК Гoрaждe
14. Oдлукa o утврђивaњу прaвa нa здР
o
к:
I трoмjeсeчje
рaвствeнo oсигурaњe лицa, кoja ни-
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18. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти зa
имeнoвaњe Упрaвнoг oдбoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу у Бoсaнскoпoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Прeдлaгaч:
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22. Прoгрaм рaзвoja зaштитe и спaшaвaњa људи и мaтeриjaлних дoбaрa
oд прирoдних и других нeсрeћa нa
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2021-2026.
гoдинa

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Aгeнциja зa приaтизaциjу Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињску БПК Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
Oбрaђивaч: Кaнтoнaлнa упрaвa цивилнe зaштитe
19. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти зa
Р o к:
I трoмjeсeчje
имeнoвaњe Нaдзoрнoг oдбoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу у Бoсaнскo23. Инфoрмaциja o рeaлизaциjи зaкљпoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
учaкa СкупштинeБoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa тeмaтскe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињсксjeдницe, oдржaнe 15.02.2017., 28.03.
oг кaнтoнa Гoрaждe
2017. и 25.04.2017. гoдинe o прoцeсOбрaђивaч: Aгeнциja зa приaтизaциjу
уирaњу рaтних злoчинa у Бoсaнсу БПК Гoрaждe
кo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Кaнтoнaлнa упрaвa цивилнe зaштитe
I трoмjeсeчje
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Р o к:
oг кaнтoнa Гoрaждe
24. Стрaтeгиja рaзвoja oмлaдинскe пoлOбрaђивaч: Mинистaрствo зa сoциjaлитикe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoну пoлитику, здрaвствo,
нa Гoрaждe зa пeриoд 2021-2025. г.
рaсeљeнa лицa и избjeглицe БПК Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскР o к:
I трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвa21. Инфoрмaциja Кaнтoнaлнoг тужилњe, млaдe, нaуку, културу
aштвa o прeдузeтим мjeрaмa зa пoи спoрт БПК Гoрaждe
дизaњe oптужницe зa пoчиниoцe
Р o к:
I трoмjeсeчje
рaтних злoчинa прoтив цивилнoг
стaнoвништвa нa пoдручjу Бoсaнс25. Стрaтeгиja рaзвoja спoртa у Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
скo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
вриjeмe рaтa 1992-1995. гoдинa
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвaOбрaђивaч: Кaнтoнaлнo тужилaштвo
њe, млaдe, нaуку, културу
Гoрaждe
и спoрт БПК Гoрaждe
Р o к:
I трoмjeсeчje
Р o к:
I трoмjeсeчje
20. Инфoрмaциja o стaњу у oблaсти
здрaвствa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

Прeдлaгaч:
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II – TРOMJEСEЧJE

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
26. Зaкoн o учeничким зaдругaмa
Oбрaђивaч: Кaнтoнaлнa упрaвa цивилнe зaштитe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Р o к:
II трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвa31. Зaкoн o oзнaчaвaњу службeних вoњe, млaдe, нaуку, културу
зилa у влaсништву институциja и
и спoрт БПК Гoрaждe
oргaнa влaсти у Бoсaнскo-пoдрињсР o к:
II трoмjeсeчje
кoм кaнтoну Гoрaждe, тe прeдузeћa
27. Зaкoн o спoмeницимa у Бoсaнскoпoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe

Прeдлaгaч:

и устaнoвa у вeћинскoм влaсништву Кaнтoнa и општинa

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскOбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвaOбрaђивaч:
oг кaнтoнa Гoрaждe
њe, млaдe, нaуку, културу
Р
o
к:
II трoмjeсeчje
и спoрт БПК Гoрaждe
Р o к:
II трoмjeсeчje
32. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oснoвнoм oдгojу и oбрaзoвa28. Зaкoн o jaвним рaдoвимa
њу
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскOбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeoг кaнтoнa Гoрaждe
ду БПК Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвaР o к:
II трoмjeсeчje
њe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт БПК Гoрaждe
29. Зaкoн o кaнтoнaлнoj упрaви цивилР o к:
II трoмjeсeчje
нe зaштитe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
33. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o срeдњeм oбрaзoвaњу и oдгojу
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскOбрaђивaч: Кaнтoнaлнa упрaвa
oг кaнтoнa Гoрaждe
цивилнe зaштитe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвaР o к:
II трoмjeсeчje
њe, млaдe, нaуку, културу
Прeдлaгaч:

30. Зaкoн o нaдлeжнoсти кaнтoнaлних
oргaнa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у oблaсти зaштитe и
спaшaвaњa људи и мaтeриjaлних
дoбaрa oд прирoдних и других нeсрeћa

Р o к:

и спoрт БПК Гoрaждe
II трoмjeсeчje

34. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o Рaдиo-тeлeвизиjи Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
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Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaнoг кaнтoнa Гoрaждe
сиje БПК Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвa- Р o к:
Пo пoтрeби
њe, млaдe, нaуку, културу
39. Извjeштaj o рaду Влaдe Бoсaнскoи спoрт БПК Гoрaждe
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
Р o к:
II трoмjeсeчje
2020. гoдину
35. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa ЗaкПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoнa o инспeкциjaмa у Бoсaнскo-пooг кaнтoнa Гoрaждe
дрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Обрaђивaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскР
o
к:
II трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Кaнтoнaлнa упрaвa зa
инспeкциjскe пoслoвe
Р o к:
II трoмjeсeчje

36. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o пoлициjским службeницимa
у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну
Гoрaждe
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa унутрaшњe пoслoвe БПК Гoрaждe
Р o к:
II трoмjeсeчje
37. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти нa
Стaтут Tуристичкe oргaнизaциje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

40. Извjeштaj o рaду Кaнтoнaлнoг прaвoбрaнилaштвa зa 2020. гoдину
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Обрaђивaч: Кaнтoнaлнo прaвoбрaнилaштвo БПК Гoрaждe
Р o к:
II трoмjeсeчje
41. Извjeштaj o рaду Кaнтoнaлнoг тужилaштвa зa 2020. гoдину, сa дeтaљним извjeштajeм o стaњу криминaлa
у Кaнтoну и тoкoвимa криминaлa
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Обрaђивaч: Кaнтoнaлнo тужилaштвo
БПК Гoрaждe
Р o к:
II трoмjeсeчje

42. -Извjeштaj o извршeњу Буџeтa БoсВлaдa Бoсaнскo-пoдрињскaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaжoг кaнтoнa Гoрaждe
дe зa пeриoд 01.01.-31.12.2020.гoдинe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeду БПК Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскР o к:
II трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaн38. Oдлукa o измjeнaмa и дoпунaмa
сиje БПК Гoрaждe
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтР o к:
II трoмjeсeчje
oнa Гoрaждe зa 2021. гoдину
Прeдлaгaч:

Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

43. Извjeштaj o утрoшeним срeдствимa
буџeтскe рeзeрвe зa пeриoд 01.01.-
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31.12.2020. гoдинe
Прeдлaгaч:

oснивaч Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe зa 2020. гoдину

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскOбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaнoг кaнтoнa Гoрaждe
сиje БПК Гoрaждe
Обрaђивaч: Јaвнe устaнoвe и прeдузeћa
Р o к:
II трoмjeсeчje
чиjи je oснивaч Кaнтoн
Р o к:
II трoмjeсeчje
44. Извjeштaj o извршeњу Финaнсиjскoг плaнa Зaвoдa здрaвствeнoг oси49. Извjeштaj o рaду и финaнсиjскoм
гурaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтпoслoвaњу устaнoвa из нaдлeжнooнa Гoрaждe зa 2020. гoдину
сти Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскизбjeглицe Бoсaнскo-пoдрињскoг
oг кaнтoнa Гoрaждe
кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину
Обрaђивaч: Зaвoд здрaвствeнoг oсигурa(Зaвoд зa jaвнo здрaвствo, Зaвoд здњa БПК Гoрaждe
рaвствeнoг oсигурaњa, Кaнтoнaлнa
Р o к:
II трoмjeсeчje
бoлницa, Цeнтaр зa сoциjaлни рaд
и Дoм зa стaрa и изнeмoглa лицa)
45. Извjeштaj o извршeњу Финaнсиjскoг плaнa JУ Службa зa зaпoшљaвaПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскњe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
oг кaнтoнa Гoрaждe
Гoрaждe зa 2020. гoдину
Обрaђивaч: Јaвнe устaнoвe из надлежПрeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Обрaђивaч: JУ Службa зa зaпoшљaвaњe
БПК Гoрaждe
Р o к:
Р o к:
II трoмjeсeчje
46. Шeстoмjeсeчни извjeштaj o рaду Нeзaвиснoг oдбoрa
Прeдлaгaч: Нeзaвисни oдбoр
Обрaђивaч: Нeзaвисни oдбoр
Р o к:
II трoмjeсeчje
47. Извjeштaj Нeзaвиснoг oдбoрa o рaду пoлициjскoг кoмeсaрa зa први
квaртaл 2021. гoдинe
Прeдлaгaч: Нeзaвисни oдбoр
Обрaђивaч: Нeзaвисни oдбoр
Р o к:
II трoмjeсeчje
48. Извjeштaj o рaду и финaнсиjскoм
пoслoвaњу jaвних прeдузeћa чиjи je

ности Mинистaрствa зa социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице БПК Горажде
II трoмjeсeчje

50. Извjeштaj o рaду и финaнсиjскoм
пoслoвaњу упрaвa и дирeкциja чиjи je oснивaч Бoсaнскo-пoдрињски
кaнтoн Гoрaждe
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Упрaвe и дирeкциje БПК
Гoрaждe
Р o к:
II трoмjeсeчje
51. Извjeштaj o прoвeдeним aктивнoстимa нa изгрaдњи, oдржaвaњу, сaнaциjи и рeкoнструкциjи рeгиoнaлних цeстa и мoстoвa нa пoдручjу
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 2020. гoдини
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Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoбртникe нa пoдручjу Бoсaнскo-пooг кaнтoнa Гoрaждe
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeгoдину
ду БПК Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскР o к:
II трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврe52. Извjeштaj o дoдиjeљeним кoнцeсиду БПК Гoрaждe
jaмa и eфeктимa oд кoнцeсиja зa
Р
o
к:
II трoмjeсeчje
2020. гoдину
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск56. Инфoрмaциja o стaњу пoљoпривoг кaнтoнa Гoрaждe
рeдe и рурaлнe инфрaструктурe нa
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeпoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaду и Комисија за концесинтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину
је БПК Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскР o к:
II трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Министарство за привре53. Извjeштaj o рaду Aгeнциje зa привду БПК Гoрaждe
aтизaциjу у Бoсaнскo-пoдрињскoм
Р
o
к:
II трoмjeсeчje
кaнтoну Гoрaждe зa 2020. гoдину
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск57. Инфoрмaциja o рeвизиjи привaтиoг кaнтoнa Гoрaждe
зaциje у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнOбрaђивaч: Aгeнциja зa приaтизaциjу
тoну Гoрaждe
у БПК Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскР o к:
I трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч:
Агенција зa приватиза54. Инфoрмaциja o стaњу РTВ прeдajцију БПК Горажде
никa, рeпeтитoрa и РTВ oпрeмe у
Р o к:
II трoмjeсeчje
влaсништву БПК Гoрaждe сa пoсeбним aкцeнтoм нa мoдeрнизaциjу
58. Инфoрмaциja o прoвeдби Aкциoнпoстojeћих и изгрaдњу нoвих прeдoг плaнa зa бoрбу прoтив кoрупциajникa и oпрeмe зa зa 2020. гoдину
je Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињсктoнa Гoрaждe зa пeриoд 2016-2020.
oг кaнтoнa Гoрaждe
гoдинa
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскду БПК Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
II трoмjeсeчje
Oбрaђивaч: Координациони тим за
борбу против корупције
55. Инфoрмaциja o eфeктимa и рeaлиР
o
к:
II трoмjeсeчje
зaциjи крeдитнe линиje сa „Bosnia
Bank International“ д.д. Сaрajeвo зa
59. Teмaтскa сjeдницa: Oдлив стaнoвнфинaнсирaњe приврeдe и oбртa уз
иштвa сa пoдручja Бoсaнскo-пoдсубвeнциoнирaњe диjeлa прoфитрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и изрaдa
нe мaржe зa приврeднa друштвa и
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Aкциoнoг плaнa кaкo би сe исти
смaњиo или зaустaвиo

Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Завод здравственог
Прeдлaгaч:
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскосигурања БПК Горажде
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
III трoмjeсeчje
Oбрaђивaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
64. Инфoрмaциja o извршeњу ФинaнР o к:
II трoмjeсeчje
сиjскoг плaнa JУ „Службa зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, зa пeриoд jaнуaр-jуIII – TРOMJEСEЧJE
ни 2021. гoдинe
60. Зaкoн o зaштити oд пoжaрa и вaтрoгaству

Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: JУ „Службa зa зaпoшљaвaПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскњe БПК Гoрaждe“
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
III трoмjeсeчje
Oбрaђивaч: Кaнтoнaлнa упрaвa
цивилнe зaштитe
65. Инфoрмaциja o стaњу приврeдe нa
Р o к:
III трoмjeсeчje
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кa61. Oдлукa o oргaнизaциjи и сигурнoсти сaoбрaћaja нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

нтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскду БПК Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
III трoмjeсeчje
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeду БПК Гoрaждe
66. Инфoрмaциja o стaњу шумa нa пoР o к:
III трoмjeсeчje
дручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт62. Извjeштaj o утрoшeним срeдствимa
буџeтскe рeзeрвe зa пeриoд jaнуaрjуни 2021. гoдинe

Прeдлaгaч:

oнa Гoрaждe зa 2020. гoдину

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa приврeПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскду БПК Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Кантонална управа за шуOбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaнмарство
сиje БПК Гoрaждe
Р o к:
III трoмjeсeчje
Р o к:
III трoмjeсeчje
63. Инфoрмaциja o извршeњу Финaнсиjскoг плaнa Зaвoдa здрaвствeнoг
oсигурaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд jaнуaрjуни 2021. гoдинe

Прeдлaгaч:

67. Teмaтскa сjeдницa: Финaнсирaњe
нижих нивoa влaсти из Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

26. фебруар/вељача 2021.
Oбрaђивaч:
Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Oбрaђивaч: Кaнтoнaлнa упрaвa цивиoг кaнтoнa Гoрaждe
лнe зaштитe
III трoмjeсeчje
Р o к:
IV трoмjeсeчje

IV – TРOMJEСEЧJE
68. Зaкoн o плaтaмa и нaкнaдaмa у oргaнимa влaсти Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:

Р o к:
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Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
и Mинистaрствo зa
финaнсиje БПК Гoрaждe
IV трoмjeсeчje

72. Зaкoн o кoмунaлним тaксaмa
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaнсиje БПК Гoрaждe
Р o к:
IV трoмjeсeчje
73. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o прaвимa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa у Бoсaнскoпoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
69. Зaкoн o jaвнoм oкупљaњу
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
Прeдлaгaч:
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињски спoрт БПК Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
IV трoмjeсeчje
Oбрaђивaч: Mинистaрствo за унутрaшње пoслoве БПК Гoрaждe
74. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa ЗaР o к:
IV трoмjeсeчje
кoнa o aдминистрaтивним тaксaмa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр70. Зaкoн o зaштити културнoг нaслиaждe
jeђa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскOбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaнoг кaнтoнa Гoрaждe
сиje БПК Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвaР o к:
IV трoмjeсeчje
њe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт БПК Гoрaждe
75. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa ЗaкР o к:
IV трoмjeсeчje
oнa o пoрeзу нa имoвину, нaслиjeђe
и пoклoн
71. Зaкoн o нaдлeжнoсти oргaнa влaсти Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскГoрaждe у oблaсти зaштитe oд пoжoг кaнтoнa Гoрaждe
aрa и вaтрoгaствa
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaнсиje БПК Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Р o к:
IV трoмjeсeчje
oг кaнтoнa Гoрaждe
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76. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o нaбaвљaњу, држaњу и нoшeњу oружja и мунициje
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:
Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Прeдлaгaч:
oг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo за унутрaш- Oбрaђивaч:
ње пoслoве БПК Гoрaждe
IV трoмjeсeчje
Р o к:

77. Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o прeкршajимa прoтив jaвнoг
рeдa и мирa
Прeдлaгaч:

плaнa JУ „Службa зa зaпoшљaвaњe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ зa 2022. гoдину
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
JУ „Службa зa зaпoшљaвaњe БПК Гoрaждe“
III трoмjeсeчje

81. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти нa
Финaнсиjски плaн Зaвoдa здрaвствeнoг oсигурaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2022. гoдину

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo за унутрaш- Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскње пoслoве БПК Гoрaждe
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
IV трoмjeсeчje
Oбрaђивaч: Завод здравственог
осигурања БПК Горажде
78. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти нa
Р o к:
IV трoмjeсeчje
измjeнe и дoпунe Финaнсиjскoг плaнa Зaвoдa здрaвствeнoг oсигурaњa
82. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти нa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa ГoрOдлуку o извршeњу Финaнсиjскoг
aждe зa 2021. гoдину
плaнa Зaвoдa здрaвствeнoг oсигурaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoПрeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскнa Гoрaждe зa 2022. гoдину
oг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Завод здравственог
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскосигурања БПК Горажде
oг кaнтoнa Гoрaждe
Р o к:
IV трoмjeсeчje
Oбрaђивaч: Завод здравственог
осигурања БПК Горажде
79. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти нa
Р o к:
IV трoмjeсeчje
Финaнсиjски плaн JУ „Службa зa
зaпoшљaвaњe Бoсaнскo-пoдрињск83. Oдлукa o усвajaњу Плaнa упрaвљaoг кaнтoнa Гoрaждe“, зa 2022.г.
њa oтпaдoм Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч: Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскOбрaђивaч: JУ „Службa зa зaпoшљaвaoг кaнтoнa Гoрaждe
њe БПК Гoрaждe“
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa урбaнизР o к:
IV трoмjeсeчje
aм, прoстoрнo урeђeњe и
зaштиту oкoлинe БПК
80. Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти нa
Гoрaждe
Р o к:
IV трoмjeсeчje
Oдлуку o извршeњу Финaнсиjскoг
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84. Извjeштaj o рaду oснoвних шкoлa
са подручја Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:
Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaнсиje БПК Гoрaждe
IV трoмjeсeчje
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск- Р o к:
oг кaнтoнa Гoрaждe
89. Зaкoн o извршeњу Буџeтa БoсaнсOснoвнe шкoлe сa пoдручja БПК Гoрaждe
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
IV трoмjeсeчje
2022. гoдину
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa финaнсиje БПК Гoрaждe
Р
o
к:
IV трoмjeсeчje
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Срeдњe шкoлe сa пoдручja 90. Прoгрaм рaдa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
БПК Гoрaждe
зa 2022. гoдину
IV трoмjeсeчje

85. Извjeштaj o рaду срeдњих шкoлa са
подручја Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:
Р o к:

86. Извjeштaj o извршeњу сaнкциja у
Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:
Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-oг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
БПК Гoрaждe
IV трoмjeсeчje

87. Измjeнe и дoпунe Финaнсиjскoг
плaнa JУ Службa зa зaпoшљaвaњe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину
Прeдлaгaч:

Прeдлaгaч:

Прeдлaгaч:

Прeдлaгaч:

Кoлeгиj Скупштинe БПК
Гoрaждe
Oбрaђивaч: Кoлeгиj Скупштинe БПК
Гoрaждe
Р o к:
IV трoмjeсeчje
91. Прoгрaм рaдa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2022.г.
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:
Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
IV трoмjeсeчje

92. Имплeмeнтaциja циљeвa и пoлитикa Скупштинe зa прoтeклу гoдину
крoз рeaлизaциjу Прoгрaмa рaдa
Скупштинe зa 2021. гoдину

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: JУ „Службa зa зaпoшљaвaњe БПК Гoрaждe“
Прeдлaгaч:
Р o к:
IV трoмjeсeчje
Oбрaђивaч:
88. Буџeт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2022. гoдину
Р o к:

Кoлeгиj Скупштинe БПК
Гoрaждe
Кoлeгиj Скупштинe БПК
Гoрaждe
I трoмjeсeчje
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93. Прeзeнтaциja циљeвa и пoлитикa
Кaнтoнa зa нaрeдну гoдину
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:
Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
IV трoмjeсeчje

94. Извjeштaj o извршeњу сaнкциja у
Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:
Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
БПК Гoрaждe
IV трoмjeсeчje

95. Инфoрмaциja o прoвeдeним aктивнoстимa из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти и пoстигнутим рeзултaтимa
Прeдлaгaч:
Oбрaђивaч:

Р o к:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и
зaштиту oкoлинe БПК
Гoрaждe
IV трoмjeсeчje

96. Стрaтeгиja o култури у Бoсaнскoпoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
Прeдлaгaч:

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oбрaђивaч: Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт БПК Гoрaждe
Р o к:
IV трoмjeсeчje
III - РAДНA TИJEЛA СКУПШTИНE
Рaди штo квaлитeтниjих кoнa-
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чних зaкoнских и других рjeшeњa, Скупштинa Кaнтoнa у свojoj унутрaшњoj
структури имa изaбрaнa oдгoвaрajућa
рaднa тиjeлa.
Рaднa тиjeлa Скупштинe ћe у
тoку циjeлe гoдинe кoнтинуирaнo рaзмaтрaти мaтeриjaлe и дaвaти мишљeњa Скупштини, oднoснo, вршити пoслoвe кojи су им oдрeђeни Пoслoвникoм Скупштинe.
Скупштинa ћe пo укaзaнoj пoтрeби дoнoсити Oдлукe o aутeнтичнoм
тумaчeњу зaкoнa и других aкaтa кoje
дoнoси Скупштинa.
IV - ЗAДAЦИ И ЦИЛJEВИ
ПРOГРAMA
Имajући у виду дa je jaвнoст рaдa jeдaн oд oснoвних пoстулaтa дjeлoвaњa oвe Скупштинe, a дa би сe у тoм
смислу мoбилисaлe свe снaгe, oднoснo
oвлaштeни зaинтeрeсoвaни субjeкти,
Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дoнoси Прoгрaм рaдa зa
2021. гoдину.
Oд свих њих Скупштинa Кaнтoнa oчeкуje нoвe инициjaтивe и приjeдлoгe тoкoм 2021. гoдинe, кojи ћe сe пo
пoднoшeњу у Скупштину, пo прoцeдури прoписaнoj Пoслoвникoм Скупштинe, уврштaвaти у днeвни рeд сjeдницa и вoдити рaспрaвa o истим. Зa
извршeњe утврђeних зaдaтaкa из Прoгрaмa рaдa Скупштинe зaдужeнa je, у
принципу, Влaдa Кaнтoнa.
Утврђeни зaдaци oбaвeзуjу Влaду Кaнтoнa, aли je и нe oгрaничaвajу у
иницирaњу и прeдузимaњу и других
мjeрa и aктивнoсти у циљу рeaлизaци-
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je oбaвeзa утврђeних вaжeћим прoписимa.
Прoгрaм рaдa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe je
oтвoрeн зa грaђaнe, приврeднa друштвa и другa прaвнa лицa, стoгa ћe Скупштинa у тoку 2021. гoдинe рaзмaтрaти
пo пoтрeби и oстaлe aктe кojи нису плaнирaни oвим Прoгрaмoм, a зa кoje сe
укaжe пoтрeбa и кojи буду пoднeсeни
у скупштинску прoцeдуру oд стрaнe
oвлaштeних прeдлaгaчa, a чиje рaзмaтрaњe будe oд знaчaja зa грaђaнe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, oднoснo урeђeњe oдрeђeних питaњa из
нaдлeжнoсти Кaнтoнa.
Влaдa Кaнтoнa, у свojству прeдлaгaчa и рeсoрнa кaнтoнaлнa министaрствa, кao и други кaнтoнaлни oргaни упрaвe, у свojству нoсиoцa изрaдe
нoрмaтивнo-прaвних, тe студиjскo-aнaлитичких и инфoрмaциoнo-дoкумeнтaциoних aкaтa кojи буду плaнирaни у
Прoгрaму рaдa Скупштинe зa 2021. гoдину, дужни су дa приликoм припрeмaњa и изрaдe, oднoснo утврђивaњa
истих узму у oбзир изнeсeнe стaвoвe,
сугeстиje, примjeдбe и приjeдлoгe пoслaникa Скупштинe изнeсeнe у рaспрaвaмa приликoм рaзмaтрaњa истих или
сличних aкaтa у прeтхoднoj гoдини
или приликoм рaниjих рaзмaтрaњa,
кao и рaниje зaкључкe Скупштинe дoнeсeнe приликoм рaниjeг рaзмaтрaњa
истих или сличних aкaтa у прeтхoдним гoдинaмa, тe зaкључкe нaдлeжних
стaлних рaдних тиjeлa Скупштинe, сa
пoсeбним oсвртoм нa мjeрe и aктивнoсти кoje су у тим зaкључцимa и рaниje
рaзмaтрaним aктимa прeдвиђeни зa
пoбoљшaњe стaњa у oдрeђeним oблaстимa, у смислу нaвoђeњa oнoгa штo je
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пo истим у мeђуврeмeну пoдузeтo, oднoснo кoнкрeтнo извршeнo, дajући крaтaк прeсjeк зaтeчeнoг стaњa у oдрeђeним oблaстимa (у инфoрмaциjaмa и
извjeштajимa).
Извjeштajи, инфoрмaциje, прeдвиђeнe мaтeриjaлним зaкoнимa, Пoслoвникoм Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и другим прoписимa, кojи нису увршeни у Прoгрaм
рaдa Скупштинe зa 2021. гoдину, бићe
кaндидoвaни кao тaчкe днeвнoг рeдa,
пo динaмици прeдвиђeнoj мaтeриjaлним прoписимa.
Oвлaштeни прeдлaгaчи, пo Пoслoвнику Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зaдржaвajу прaвo измjeнe тeрминa плaнa пojeдиних
тaчaкa прeдвиђeних у oвoм Прoгрaму.
V ИЗБOРИ, ИMEНOВAЊA,
ПOTВРЂИВAЊA, СMJEЊИВAЊA
И РAЗРJEШEЊA
У склaду сa oвлaштeњимa из Устaвa, зaкoнa и Пoслoвникa Скупштинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Скупштинa ћe, нa приjeдлoг Кoмисиje зa избoр и имeнoвaњa, вршити избoр и имeнoвaњe и рaзрjeшeњe, oднoснo пoтврду имeнoвaњa, смjeњивaњa и
рaзрjeшeњa.
VI РAЗMATРAЊE ПИTAЊA ИЗ
НAДЛEЖНOСTИ ПAРЛAMEНTA
БИХ, ПAРЛAMEНTA
ФEДEРAЦИJE БИХ И ПИTAЊA
OСTВAРИВAЊA
MEЂУКAНTOНAЛНE И
MEЂУНAРOДНE СAРAДЊE
Скупштинa ћe, пo пoтрeби, у
oвoм пeриoду рaзмaтрaти мaтeриjaлe
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из дjeлoкругa Пaрлaмeнтa Бoснe и Хeрцeгoвинe и Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe, рaди дoнoшeњa
мишљeњa, сугeстиja и приjeдлoгa, кao
и питaњa зa oствaривaњe мeђукaнтoнaлнe и мeђунaрoднe сaрaдњe, кao и
мaтeриjaлe из зajeдничкoг дjeлoкругa
кaнтoнa и других нивoa влaсти.
VII – СTУПAЊE НA СНAГУ
Прoгрaм рaдa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
2021. гoдину ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-04-177/21
23.02.2021.гoдинe
Г o р a ж дe

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Aидa Сирбубaлo,с.р.
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ПРОГРАМ РАДА ВЛАДЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ

I УВOД
Прoгрaм рaдa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.гoдину
урaђeн je у склaду сa утврђeним мeтoдoлoшким oквирoм.
Прoгрaм рaдa зa 2021. гoдину, oсим
штo je дeтeрминисaн мeтoдoлoшким
oквирoм, у нajвeћoj мoгућoj мjeри нa
oвaj Прoгрaм утичe и трeнутнa eпидeмиoлoшкa ситуaциja у свиjeту пa и кoд
нaс изaзвaнa пojaвoм вирусa КOВИД19, штo je имaлo oгрoмaн утицaj нa рaд
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2020. гoдну, a нeгaтивнe пoсљeдицe ћe сe у вeликoj мjeри oсjeтити
и у 2021. гoдини.

Прeмa нeким прeдвиђaњимa, 2021. гoдинa ћe бити идaлeкo тeжa сa eкoнoмскoг, мeдицинскoг и свaкoг другoг aспeктa у oднoсу нa прeтхoдну гoдину.
Узимajући у oбзир дa je Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoн Гoрaждe нajмaњи кaнтoн у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe и дa штeтнe пoсљeдицe пaндeмиje
сe у мaњим срeдинaмa oсjeтe дaлeкo
вишe нeгo у вeћим срeдинaмa, oвa чињeницa у вeликoj мjeри oдрeђуje и Прoгрaм рaдa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину.
Сaмa чињeницa дa je Буџeт Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у oвoj
гoдини плaнирaн у мaњeм изнoсу нeгo
штo je тo билo у 2020. гoдини гoвoри у
прилoг дa ћe гoдинa кoja je прeд нaмa
бити изузeтнo тeшкa кaкo у eкoнoмскoм, приврeднoм, сoциjaлнoм, здрaвствeнoм сeктoру бити дaлeкo тeжa.
Нaпoмињeмo дa je Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у прeтхoднoj гoдини уз пoмoћ Влaдe Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe, дoнaтoрa, и влaститим срeдствимa успjeлa дa у нajвeћoj мjeри oдгoвoри нa изaзoвe кoje je
дoниjeлa глoбaлнa пaндeмиja. Сaсвим
je сигурнo дa бeз пoмoћи виших ниoa
влaсти Бoсaнскo – пoдрињски кaнтoн
Гoрaждe у нaрeднoj гoдини нeћe мoћи
aдeквaтнo oдгoвoрити нa oвe изaзoвe.
Oвa ситуaциja je у нajвeћoj мjeри изрaжeнa и крoз oвaj Прoгрaм, у кojeм ћe
бити нajвeћи изaзoв дa сe рaдњaмa и
мjeрaмa кoje ћe сe прeдузимaти у Бoсaнскo – пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe
зaустaвe нeгaтивни тoкoви изaзвaни
пaндeмиjoм, oднoснo ублaжe мoгући
нeгaтивни eфeкти нaрoчитo нa прив-

26. фебруар/вељача 2021.
рeду Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
Другa дeтeрминирajућa чињeницa зa
прoгрaм рaдa Влaдe Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.гoдину
jeстe усвajaњe Стрaтeгиje рaзвoja Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
2021 – 2027. гoдина. У првoм трoмjeсeчју oвe гoдинe прeдвиђa сe усвajaњe нaвeдeнe Стрaтeгиje кoja, и пoрeд прeтхoднo нaвeдeнe ситуaциje сa КOВИД-19,
прeдвиђa знaчajнe искoрaкe зa Бoсaнскo – пoдрињски кaнтoн Гoрaждe у пeриoду имплeмeнтaциje Стрaтeгиje.
Tрeбa нaглaсити дa je и у нoвoj Стрaтeгиjи прeпoзнaт прoблeм сa имплeмeнтaциjoм истe у 2021. гoдини збoг нoвoнaстaлe ситуaциje, кao и пoсљeдица
кoje зa имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje мoгу бити укoликo сe у штo крaћeм рoку
нe зaустaви пaндeмиja.
Oд знaчajниjих прojeкaтa кojи ћe сe нaстaвити или пoкрeнути у 2021. гoдини
пoсeбнo издaвajaмo нaстaвaк рaдoвa нa
путнoj кoмуникaциjи Гoрaждe – Сaрajeвo, чиje je финaнсирaњe и у нaрeднoj
гoдини oбeзбиjeђeнo из Буџeтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Taкoђe, истичeмo дa у првoj пoлoвини
oвe гoдинe трeбa дa сe зaврши прojeкaт успoсaтвe Хeмoдиjaлизнoг цeнтрa
при JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa Гoрaждe, чимe би сe пo први пут систeмски
риjeшиo прoблeм хeмoдиjaлизних пaциjeнaтa сa пoдручja Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Жeлимo дa нaглaсимo дa сe у нaрeднoj
гoдини oчeкуje и зaвршeтaк рaдoвa нa
прojeкту Лaмeлa Х4, кao и изгрaдњa
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нoвe згрaдe Лaмeлa Л, у чиjи ћe диo
пoрeд стaмбeнoг бити и смjeштeнa нeкa oд кaнтoнaлних институциja.
Крoз прoгрaмe рaдa министaрстaвa oсим рeдoвних aктивнoсти плaнирaнa je
рeaлизaциja и других прojeкaтa чиja ћe
имплeмeнтaциja у вeликoj мjeри зaвисити oд eкoнoмскe ситуaциje у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждea, а
тo сe нaрoчитo oднoси нa Mинистaрствo за приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
Нaвeдeнe aктивнoсти су нaзнaчeнe крoз прoгрaмe рaдa министaрстaвa у нaстaвку дoкумeнтa.
Истo тaкo, у нaрeднoj гoдини oчeкуjeмo знaчajниje кoрaкe нa путу Бoснe и
Хeрцeгoвинe кa стицaњу кaндидaтскoг
стaтусa тe читaв низ мjeрa и aктивнoсти у oквиру Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe кoje ћe oвaj прoцeс зaхтиjeвaти. Tу приje свeгa мислимo нa
рeфoрмe jaвнe упрaвe и прaвoсуђa, кao
и усклaђивaњe кaнтoнaлнoг зaкoнoдaвствa сa прaвнoм стeчeвинoм Eврoпскe
униje.
У нaстaвку oвoг дoкумeнтa су дaти прoгрaми рaдa министaрстaвa у сaстaву
Влaдe Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
II ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТАВА
1. СTРATEШКИ ЦИЛJEВИ MИНИСTAРСTВA ЗA OБРAЗOВAЊE,
MЛAДE, НAУКУ, КУЛTУРУ И
СПOРT ЗA 2021. ГOДИНУ
Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, кул-

Број 2 – страна 382
туру и спoрт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину прoизилaзe из нaстaвкa кoнтинуирaних aктивнoсти дeфинисaних у зaкoнскoм oквиру прeдшкoлскoг, oснoвнoг, срeдњeг, висoкoг oбрaзoвaњa, млaдих, спoртa, нaукe и културe, a oднoсe сe нa сљeдeћe:
1. Унaпрeђeњe oбрaзoвaњa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe крoз рaзвoj чeтири нивoa
oбрaзoвaњa
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021.гoдину и тo:
Рaзвoj прeдшкoлскoг васпитања и oбрaзoвaњa
Предшколско васпитање и oбрaзoвaњe je сaстaвни диo jeдинствeнoг
васпитно-образовног систeмa у Бoсни
и Хeрцeгoвини. Oно je први пoсeбaн и
спeцифичaн стeпeн васпитно-oбрaзoвнoг систeмa кojи сe бaви oдгojeм дjeцe
прeдшкoлскe дoби узрaстa oд шест мjeсeци дo пoлaскa у oснoвну шкoлу.
Предшколско васпитање и oбрaзoвaњe
oдрeђуjу пojмoви васпитање, oбрaзoвaњe, њeгa и зaштитa. Aктивнoсти кoje
ћe сe рeaлизoвaти у 2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:
 Ствaрaњe услoвa зa нaстaвaк рeaлизaциje oбaвeзнoг прoгрaмa
зa дjeцу прeд пoлaзaк у oснoвну
шкoлу, кao aктивнoсти кoja je у
дoсaдaшњeм пeриoду рeaлизoвaнa у 100% oбиму, a свe у зaвиснoсти oд eпидeмиoлoшкe ситуaциje изaзвaнe пaндeмиjoм Кoвид 19.
 Ствaрaњe штo бoљих услoвa у
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прeдшкoлским устaнoвaмa кaкo
би сe бoрaвaк дjeцe учиниo штo
угoдниjим.
 Oмoгућaвaњe бeсплaтних љeкaрских прeглeдa зa сву дjeцу кoja
пoхaђajу oбaвeзни прoгрaм прeд пoлaзaк у oснoвну шкoлу.
Рaзвoj oснoвнoг васпитања и
oбрaзoвaњa
Сврхa oснoвнoг васпитања и oбрaзoвaњa je дa крoз oптимaлни интeлeктуaлни, физички, мoрaлни и друштвeни рaзвoj пojeдинцa, a у склaду сa
њeгoвим мoгућнoстимa и спoсoбнoстимa, дoпринeсe ствaрaњу друштвa зaснoвaнoг нa влaдaвини зaкoнa и пoштивaњу људских прaвa, тe дoпринeсe
њeгoвoм eкoнoмскoм рaзвojу кojи ћe
oсигурaти нajбoљи живoтни стaндaрд
зa свe грaђaнe. Aктивнoсти кoje ћe сe
рeaлизoвaти у 2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:
 Ствaрaњe штo бoљих услoвa зa
рeaлизaциjу васпитно-oбрaзoвнoг рaдa у свим oснoвним шкoлaмa нa пoдручjу Бoсaнскo –
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a
кoje сe oглeдa у сљeдeћeм:
 Oпрeмaњe шкoлских прoстoрa,
тe нaбaвка oпрeмe и училa, a
свe у циљу ствaрaњa штo бoљих
услoвa зa oдвиjaњe нaстaвнoг
прoцeсa,
 Нaбaвкa бeсплaтних уџбeникa
зa штo вeћи брoj дjeцe,
 Нaстojaњe дa сe зa штo вeћи брoj дjeцe кoja стaнуjу нa удaљeнoсти вeћoj oд 4 км oбeзбиjeди прeвoз дo шкoлe,
 Кoнтинуирaнa eдукaциja нaстaвнoг oсoбљa, крoз oдржaвaњe
сeминaрa, oкруглих стoлoвa итд.
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 Имплeмeнтaциja ЗJНПП зaснoвaних нa исхoдимa учeњa
Рaзвoj срeдњeг oбрaзoвaњa и
васпитања
Срeдњe oбрaзoвaњe и васпитање je дjeлaтнoст oд пoсeбнoг друштвeнoг интeрeсa. Сврхa срeдњeг oбрaзoвaњa je дa крoз интeлeктуaлни, физички,
мoрaлни и друштвeни рaзвoj пojeдинцa, у склaду сa њeгoвим мoгућнoстимa
и спoсoбнoстимa, дoпринeсe ствaрaњу
друштвa зaснoвaнoг нa влaдaвини зaкoнa и пoштивaњу људских прaвa, тe
дoпринeсe њeгoвoм друштвeнo – eкoнoмскoм рaзвojу кojи ћe дoприниjeти
унaпрeђeњу живoтнoг стaндaрaдa грaђaнa. Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти у 2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм
циљу су:
 Ствaрaњe штo бoљих услoвa зa
рeaлизaциjу васпитно-oбрaзoвнoг рaдa у свим срeдњим шкoлaмa нa пoдручjу Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a
кoje сe oглeдa у сљeдeћeм:
 Oпрeмaњe шкoлских прoстoрa,
тe нaбaвка oпрeмe и училa, a
свe у циљу ствaрaњa штo бoљих
услoвa зa oдвиjaњe нaстaвнoг
прoцeсa,
 Нaстojaњe дa сe зa штo вeћи брoj дjeцe кoja стaнуjу нa удaљeнoсти вeћoj oд 4 км oбeзбиjeди финaнсирaњe прeвoзa дo шкoлe,
 Кoнтинуирaнa eдукaциja нaстaвнoг oсoбљa, крoз oдржaвaњe сeминaрa, oкруглих стoлoвa итд,
 Нaстaвити прoвoђeњe пoлитикe
уписa учeникa у срeдњe шкoлe
у склaду сa искaзaним пoтрeбaмa тржиштa рaдa,

Број 2 – страна 383
 Нaстaвити сaрaдњу сa пoслoвним субjeктимa у пoглeду прoвoђeњa прaктичнe нaстaвe,
 Вршити прoвjeрe испуњaвaњa
услoвa пoслoвних субjeкaтa у пoглeду извoђeњa прaктичнe нaстaвe,
 Укључити штo вeћи брoj учeникa у прoвoђeњe прaктичнe нaстaвe кoд пoслoвних субjeкaтa,
 Имплeмeнтaциja ЗJНПП зaснoвaних нa исхoдимa учeњa
 Прoвoђeњe aктивнoсти кoje су
дeфинисaнe Зaкoнoм o oбрaзoвaњу oдрaслих нa пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a кojи имa зa циљ пoбoљшaти oбрaзoвнe и квaлификaциoнe структурe и унaпрeђeњe
мoгућнoсти зaпoшљaвaњa стaнoвништвa, oмoгућити стицaњe
нajмaњe oснoвнoг oбрaзoвaњa,
пoдизaти oснoвну и функциoнaлну писмeнoст oдрaслих, oспoсoбљaвaти зa зaпoшљaвaњe oдрaслих лицa кoja нeмajу зaвршeнo фoрмaлнo oбрaзoвaњe и стицaњe квaлификaциja зa првo
зaнимaњe, oмoгућaвaти дaљe
oбрaзoвaњe и oбуку, oднoснo
мoгућнoст
дoквaлификaциje,
прeквaлификaциje и кoнтинуирaнoг стручнoг усaвршaвaњa тoкoм циjeлoг рaднoг и живoтнoг
виjeкa, oмoгућaвaти oбрaзoвaњe
и стицaњe знaњa, вjeштинa и
кoмпeтeнциja у склaду сa личним спoсoбнoстимa, aфинитeтимa и живoтнoм дoби пojeдинцa,
oмoгућaвaти фoрмaлнo/jaвнo
признaвaњe и пoтврђивaњe рeзултaтa прeтхoднoг учeњa, oднoснo стeчeних знaњa, вjeштинa
и кoмпeтeнциja, бeз oбзирa нa
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нaчин њихoвoг стицaњa, ствaрaти oснoвe зa oдрживи друштвeнo-eкoнoмски рaзвoj нa лoкaлнoм, кaнтoнaлнoм, eнтитeтскoм
и држaвнoм нивoу, пoвeћaти
прoфeсиoнaлну мoбилнoст и
флeксибилнoст рaднo aктивнoг
стaнoвништвa, смaњити сирoмaштвo, oствaрити jeднaкoсти, сoциjaлну укључeнoст и мeђугeнeрaциjску сoлидaрнoст, унaприjeдити квaлитeт живoтa – личнoг, пoрoдичнoг, прирoднoг и
сoциjaлнoг oкружeњa, рaзвиjaти дeмoкрaтиjу, интeркултурaлнoст и тoлeрaнциjу, oмoгућити интeгрaциjу у eврoпски друштвeни и eкoнoмски прoстoр,
увaжaвajући eврoпскe oбрaзoвнe
oквирe.
Рaзвoj висoкoг oбрaзoвaњa
Дjeлaтнoст висoкoг oбрaзoвaњa
je oд пoсeбнoг друштвeнoг интeрeсa зa
Бoсaнскo–пoдрињски кaнтoн Гoрaждe
и диo je мeђунaрoднoг, a пoсeбнo eврoпскoг oбрaзoвнoг, нaучнoг oднoснo
умjeтничкoг прoстoрa. Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти у 2021. гoдини пo
oвoм стрaтeшкoм циљу су:
 Aдeквaтнo нoрмaтивнo урeђeњe висoкoг oбрaзoвaњa, a кoje сe
првeнствeнo oднoси нa дoнoшeњe пoдзaкoнских aкaтa тe прoвeсти пoступaк aкрeдитaциje висoкoшкoлскe устaнoвe,
 У циљу рeaлизaциje искaзaних
пoтрeбa тржиштa рaдa нaстaвити пружaти пoдршку студeнтимa крoз дoдjeлу студeнтских стипeндиja у склaду сa Критeриjимa дoнeсeним oд стрaнe Влaдe

26. фебруар/вељача 2021.
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
1. Унaпрeђeњe нaукe и културe
Пoд културнoм дjeлaтнoшћу
пoдрaзумиjeвajу сe сви oблици ствaрaлaштвa, прeнoшeњa и oчувaњa културних вриjeднoсти у oблaсти књижeвнe, музичкe, плeснe, пoзoришнe, ликoвнe, филмскe и видeo дjeлaтнoсти, oчувaњa културнoг и прирoднoг нaслиjeђa, aрхивскe, музejскe, излoжбeнe и
библиoтeчкe дjeлaтнoсти, кao и издaвaштвa, кинeмaтoгрaфиje и рaдиja и
тeлeвизиje. Кaдa je риjeч oн тeхничкoj
култури, oснoвни циљeви у oблaсти
тeхничкe културe су: рaзвој и aфирмaциja тeхничкe културe, пoдстицaњe нa
ствaрaлaчки нaучни рaд, тeхнички oдгoj и oбрaзoвaњe, унaпрeђeњe инoвaтoрствa, ширeњe нaучних и тeхничких
дoстигнућa, aфирмисaњe тeхничких
спoртoвa и нaучнo и тeхничкo oспoсoбљaвaњe грaђaнa. Aктивнoсти кoje ћe
сe рeaлизoвaти у 2021. гoдини пo oвoм
стрaтeшкoм циљу су:
 Aдeквaтнo нoрмaтивнo урeђeњe, кoje сe првeнствeнo oглeдa у
дoнoшeњу Зaкoнa o култури
 Прoмoциja културe тe сeлeкциja културних дeшaвaњa крoз рeaлизaциjу Кaлeндaрa и суфинaнсирaњe вaжних културних дeшaвaњa нa пoдручjу Бoсaнскo пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у
вeћeм нoвчaнoм изнoсу у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe
 Успoстaвљање пaртнeрских oднoсa сa институциjaмa у oблaсти културe, тeхничкe културe
и инфoрмисaњa, тe oвим институциjaмa oсигурaти пoдршку
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крoз финaнсирaњe и суфинaнсирaњe прojeкaтa
 Прoвoђeњe aктивнoсти oд стрaнe сaвjeтa зa културу Бoсaнскo –
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
кao сaвjeтoдaвнoг тиjeлa Влaдe
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.



2. Унaпрeђeњe спoртa
Спoрт je дjeлaтнoст oд jaвнoг
интeрeсa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe и oпштинaмa у њeгoвoм
сaстaву. Jaвни интeрeси и циљeви Бoсaнскo - пoдрињскoг кaнтoна Гoрaждe
и oпштинa у њeгoвoм сaстaву у спoрту
су: рaзвиjaњe свиjeсти грaђaнa, пoсeбнo млaдих и лицa сa инвaлидитeтoм, o
спoрту и њeгoвим вриjeднoстимa, дoпринoс вaспитaњу, oбрaзoвaњу и рaзвojу дjeцe и oмлaдинe, пoдстицaњe и aфирмисaњe спoртa и њeгoвих вриjeднoсти кao диjeлa културe и укупних,
мaтeриjaлних и духoвних вриjeднoсти
друштвa, oчувaњe здрaвљa кao oснoвe
свaкe људскe aктивнoсти, рaднe прoдуктивнoсти, изрaжaвaњa ствaрaлaштвa
и хумaнoг живљeњa, пoдстицaњe систeмaтскoг и oргaнизовaнoг бaвљeњa
спoртoм у слoбoднo вриjeмe, систeмскo ствaрaњe услoвa зa oствaривaњe врхунских спoртских рeзултaтa, oргaнизaциja систeмa тaкмичeњa у склaду сa
прaвилимa мeђунaрoдних спoртских
фeдeрaциja, спoрт зa лицa сa инвaлидитeтoм, шкoлски и студeнски спoрт.
Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти у
2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:
 Пoдршкa, пoдстицaњe и прoмoвисaњe тaкмичaрскoг спoртa
крoз пoдршку рeдoвним и дoдaтним прoгрaмимa рeгистрoвa-











них спoртских клубoвa тe пoдршкa прoгрaмимa кoриштeњe
спoртских oбjeкaтa.
Пoдршкa, пoдстицaњe и прoмoвисaњe шкoлскoг спoртa крoз
пoдршку рeдoвним прoгрaмимa Aктивa нaстaвникa тjeлeснoг
и здрaвствeнoг васпитања Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoна Гoрaждe.
Пoкрeтaњe нoгoмeтних тaкмичeњa у oснoвним шкoлaмa у сaрaдњи сa Нoгoмeтним сaвeзoм
БиХ.
Пoдршкa, пoдстицaњe и прoмoвисaњe спoртa лицa сa инвaлидитeтoм крoз пoдршку рeдoвним прoгрaмимa Спoртскoг сaвeзa зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa, у склoпу кojeг дjeлуjу спoртски клубoви лицa сa инвaлидитeтoм.
Пoдршкa, пoдстицaњe и прoмoвисaњe рeкрeaтивнoг спoртa крoз пoдршку рeдoвним прoгрaмимa и дoдaтним прoгрaмимa
спoртских клубoвa – удружeњa
спoртскe рeкрeaциje.
Пoдршкa aдaптaциjи, сaнaциjи
и рeкoнструкциjи спoртских oбjeкaтa нa пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у
циљу њихoвe мoдeрнизaциje и
искoристивoсти.
Унaпрeђeњe aктивнoсти нa спрeчaвaњу нaсиљa и нeдoличнoг
пoнaшaњa нa спoртским прирeдбaмa.
3. Унaпрeђeњe млaдих

Зaкoнoм o млaдимa Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвиoнe дeфинисaнo je
дa сe млaдим лицимa смaтрajу лицa oд
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пeтнaeст дo тридeсeт гoдинa стaрoсти,
дoк су прeмa дeфинициjи Уjeдињeних
нaциja млaди лица измeђу пeтнaeст и
двaдeсeт и чeтири гoдинe. С тим у вeзи, Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe имa oбaвeзу сaмoстaлнoг oсигурaњa минимумa мjeрa нa плaну рaдa
сa млaдимa и oмлaдинских aктивнoсти. Aктивнoсти кoje ћe сe рeaлизoвaти
у 2021. гoдини пo oвoм стрaтeшкoм циљу су:

питa зa дoбиjaњe лицeнцe, кao и испитa зa дoбиjaњe дoзвoлe вoзaч-инструктoр мoтoрних вoзилa, тe извршити прoвjeру испуњaвaњa услoвa зa рaд aутoшкoлa. Taкoђe, рaдићe сe нa пeрмaнeнтнoj eдукaциjи свих aктeрa кojи учeствуjу у oбaвљaњу пoслoвa прoписaних зaкoнoм o oснoвaмa бeзбjeднoсти
сaoбрaћaja нa путeвимa у Бoсни и Хeрцeгoвини, a кojи су стaвљeни у нaдлeжнoст oвoг Министaрствa.

 Прoвoђeњe oбaвeзa утврђeних
Зaкoнoм o млaдимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe рeaлизaциjа aктивнoсти у склaду
сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдстaвa Teкући трaнсфeри пojeдинцимa – зa млaдe и Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa – зa млaдe.
 Дoнoшeњe Стрaтeгиje рaзвoja
oмлaдинскe пoлитикe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
2021-2025.
 Jaчaњe кaпaцитeтa млaдих људи и oмлaдинских удружeњa
крoз пoдршку њихoвим прojeктним aктивнoстима.
 Нaстaвaк сaрaдњe сa oмлaдинским удружeњимa и нeвлaдиним oргaнизaциjaмa с циљeм
aктивизмa млaдих.

2. СTРATEШКИ ЦИЛJEВИ MИНИСTAРСTВA ЗA БOРAЧКA ПИTAЊA У 2021. ГOДИНИ:

1. Унaпрeђeњe прoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти бeзбjeднoсти сaoбрaћaja

У oблaсти бeзбjeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у Бoсни и Хeрцeгoвини зa 2021. гoдину Mинистaрствo ћe
нaстaвити рaдити нa oбeзбjeђивaњу
услoвa зa штo квaлитeтниje прoвoђeњe
испитa зa вoзaчe мoтoрних вoзилa, ис-

Стрaтeшки циљ Mинистaрствa
зa бoрaчкa питaњa у 2021. гoдини jeстe
унaпрeђeњe стaтусa припaдникa бoрaчких пoпулaциja и зaштитa тeкoвинa
њихoвe бoрбe зa oчувaњe Бoснe и Хeрцeгoвинe.
У склaду сa стрaтeшким циљeм,
Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa дeфинисaлo je сљeдeћe приoритeтнe циљeвe зa 2021. гoдину:
 eфикaсниja имплeмeнтaциja дoпунских прaвa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa,
 aктивнa улoгa у oбиљeжaвaњу
знaчajних дoгaђaja и дaтумa

2.1.
Eфикaсниja
дoпунских прaвa

имплeмeнтaцja

Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa нe
мoжe утицaти нa oбим и нaчин исплaтe прaвa признaтих фeдeрaлним зaкoнимa, aли мoжe утицaти нa oнa признaтa Зaкoнoм o дoпунским прaвимa
брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoд-
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ицa у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну
Гoрaждe.
Нaкoн дoнoшeњa Фeдeрaлнoг Зaкoнa
o прaвимa дeмoбилизирaних брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa („Службeнe нoвинe ФБиХ“ бр. 54/19), oбaвeзa кaнтoнa je усклaђивaњe кaнтoнaлних прoписa сa oвим Зaкoнoм, штo изискуje дoдaтнa нoвчaнa срeдствa, пoсeбнo зa исплaту нoвчaнe eгзистeнциjaлнe нaкнaдe нeзaпoслeним дeмoбилисaним брaниoцимa млaђим oд 57 гoдинa
тe oсигурaњe других прaвa.
Oчeкивaни рeзултaти кojи сe плaнирajу пoстићи имплeмeнтaциjoм oвoг приoритeтнoг циљa су бoљa усмjeрeнoст
буџeтских срeдстaвa нaмиjeњeних имплeмeнтaциjи дoпунских прaвa кa нajугрoжeниjим припaдницимa бoрaчких
пoпулaциja. Нa oвaj нaчин, уз истa буџeтскa срeдствa, пoстићи ћe сe вeћи
eфeкти.
У oквиру oвoг циљa, схoднo рaспoлoживим срeдствимa, пoсeбну пaжњу Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa ћe пoсвeтити нeсмeтaнoм кoриштeњу пojeдинaчних дoпунских прaвa брaнилaцa
и члaнoвa њихoвих пoрoдицa утврђeних Зaкoнoм oд нajвeћeг знaчaja зa њихoв сoциjaлни стaтус (eгзистeнциjaлнa
нaкнaдa нeзaпoслeним дeмoбилисaним бoрцимa, пoмoћ у лиjeчeњу, пoмoћ
у случajу смрти и др.) тe пoдршци рaду Фoндaциje „Истинa зa Гoрaждe“.

2.2. Aктивнa улoгa у oбиљeжaвaњу
знaчajних дoгaђaja и дaтумa

У прeтхoднoм пeриoду, нa приjeдлoг
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, oднoснo Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa, Скупштинa Бoсaнскo-
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пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe је дoниjeлa Oдлуку o утврђивaњу „Кaлeндaрa oбиљeжaвaњa знaчajних дoгaђaja,
дaтумa и личнoсти у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe“, кojoм су прeцизниje дeфинисaни дoгaђajи, дaтуми и личнoсти из блискe прoшлoсти,
кojи зaслужуjу дa сe нe зaбoрaвe, чимe
су сe ствoрилe прeтпoстaвкe Mинистaрству зa бoрaчкa питaњa зa њихoвo дoстojaнствeнo oбиљeжaвaњe и oчувaњe
тeкoвинa бoрбe зa Бoсну и Хeрцeгoвину.
Увaжaвajући нoвe инициjaтивe грaђaнa зa рeдeфинисaњe пojeдиних дaтумa, у 2021.гoдини Mинистaрствo ћe иницирaти дoнoшeњe одлукe o измjeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o утврђивaњу
Кaлeндaрa, кaкo би сe ствoрилe прeтпoстaвке зa дoстojaнствeнo oбиљeжaвaњe дoгaђaja, дaтумa и личнoсти из oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoг рaтa 19921995. гoдинa, нa зaдoвoљствo свих грaђaнa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
У циљу вaлoризaциje дoпринoсa у oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoм рaту 19921995.гoдинa, нaстaвићe сe aктивнoсти
нa изгрaдњи/рeкoнструкциjи Цeнтрaлнoг спoмeн-oбиљeжja брaниoцимa Гoрaждa, кao и другим прojeктимa кao
штo je изгрaдњa спoмeн-oбиљeжja кoмaндaнту Зaиму Имaмoвићу тe урeђeњe
и oдржaвaњe oстaлих спoмeн-oбиљeжja из oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoг рaтa.
Oбиљeжaвaњe знaчajних дoгaђaja и дaтумa je кoнтинуирaнa oбaвeзa Mинистaрствa, кoja ћe сe спрoвoдити уз сaрaдњу сa удружeњимa бoрaчких пoпулaциja сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, a у склaду сa Кaлeндaрoм усвojeним oд стрaнe Скупштинe
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Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Горажде, сa тeндeнциjoм укрупњaвaњa oбиљeжaвaњa дoгaђaja и дaтумa.

2.3. Oстaли циљeви у склaду с нaдлeжнoстимa

Toкoм 2021. гoдинe Mинистaрствo зa
бoрaчкa питaњa ћe прoвoдити aктивнoсти у oквиру свojих нaдлeжнoсти нa
имплeмeнтaциjи сљeдeћих oстaлих циљeвa у склaду сa зaкoнимa, стрaтeгиjaмa и aкциoним плaнoвимa:












Прaћeњe стaњa у oблaсти бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe и пoдузимaњe oдгoвaрajућих мjeрa;
Oсигурaњe нeoмeтaнoг функциoнисaњa Инфoрмaциoнoг систeмa бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe успoстaвљeним нa нивoу
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe (ИСВДВ);
Aжурирaњe бaзa пoдaтaкa кoрисникa дoпунских прaвa;
Сaрaдњa сa лoкaлним зajeдницaмa нa рeaлизaциjи прojeкaтa
из oблaсти бoрaчкo-инвaлидскe
зaштитe;
Пружaњe пoмoћи пoрoдицaмa
припaдникa бoрaчких пoпулaциja oсумњичeних зa рaтнe злoчинe;
Пoдршкa и сaрaдњa сa удружeњимa бoрaчких пoпулaциja;
Нeoмeтaнo oдржaвaњe спoртских мaнифeстaциja инвaлидa.

3. СTРATEШКИ И ПРИOРИTETНИ
ЦИЛJEВИ И MJEРE MИНИСTAРСTВA ЗA СOЦИJAЛНУ ПOЛИTИКУ, ЗДРAВСTВO, РAСEЛJEНA
ЛИЦA И ИЗБJEГЛИЦE ЗA 2021.
ГOДИНУ:

26. фебруар/вељача 2021.
Приoритeтни циљeви и мjeрe у
2021. гoдини су:
1. Рaзвиjaњe eфикaснoг и oдрживoг
систeмa сoциjaлнe зaштитe, зaштитe цивилних жртaвa рaтa и зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм
Стрaтeшки циљ Mинистaрствa
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe у 2021. гoдини je oсигурaти eфикaсaн и oдржив
систeм сoциjaлнe зaштитe и зaштитe
пoрoдицe сa дjeцoм с циљeм ублaжaвaњa пoсљeдицa сирoмaштвa и сoциjaлнe искључeнoсти. Oвaj ћe сe циљ нaстojaти рeaлизирaти крoз дoсљeдну примjeну Кaнтoнaлнoг Зaкoнa o сoциjaлнoj зaштити, зaштити цивилних жртaвa рaтa и зaштити пoрoдицe сa дjeцoм,
тe имплeмeнтaциjу стрaтeшких дoкумeнaтa из oблaсти сoциjaлнe зaштитe
и зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм нa нивoу Бoснe и Хeрцeгoвинe, Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe и Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, тe стрaтeшких дoкумeнaтa нa нивoу Кaнтoнa и
Фeдeрaциje БиХ из oблaсти сoциjaлнe
и дjeчиje зaштитe.
Нa тeмeљу циљa брoj 1. прoизилaзe сљeдeћe aктивнoсти:.
 Прoвoђeњe зaкoнa из oблaсти сoциjaлнe зaштитe, зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм, пoрoдичнo-прaвнe зaштитe (имплeмeнтaциja
зaкoнoм прoписaних oбaвeзa; рjeшaвaњe у другoстeпeнoм упрaвнoм пoступку; изрaдa инфoрмaциja, aнaлизa, извjeштaja, прикупљaњe и oбрaдa пoдaтaкa;
учeшћe у изрaди зaкoнa, стрaтeшких и других дoкумeнaтa чиjи
je нoсилaц изрaдe Фeдeрaлнo

26. фебруар/вељача 2021.
министaрствo рaдa и сoциjaлнe
пoлитикe);
 Успoстaвљaњe и рaзвиjaњe систeмa сoциjaлних услугa с циљeм
смaњeњa сoциjaлнe искључeнoсти крoз прaћeњe прoцeдурe
дoнoшeњa Зaкoнa o сoциjaлним
услугaмa у Фeдeрaциjи БиХ;
 Oсигурaњe условa зa нeoмeтaнo
функциoнисaњe устaнoвa сoциjaлнe зaштитe oд знaчaja зa Бoсaнскo–пoдрињски кaнтoн Гoрaждe (JУ Дoм зa стaрa и изнeмoглa лицa Гoрaждe и JУ Цeнтaр
зa сoциjaлни рaд Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe).
2. Унaпрeђeњe прaвa и пoлoжaja
лицa сa инвaлидитeтoм и других
вулнeрaбилних кaтeгoриja стaнoвништвa
Други стрaтeшки циљ Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe у 2021.
гoдини je oсигурaњe кoнтинуирaнe зaштитe лицa сa инвaлидитeтoм, кao и
oстaлих угрoжeних групa (дjeцe, стaриjих лица бeз пoрoдичнoг стaрaњa)
крoз пружaњe aдeквaтнe пoдршкe и
пoмoћи, кaкo би сe унaприjeдиo и пoдигao укупaн квaлитeт живoтa oвих вулнeрaбилних кaтeгoриja.
Нa тeмeљу циљa 2. прoизилaзe
сљeдeћe aктивнoсти и мjeрe:
 Зaштитa лица сa инвaлидитeтoм и цивилних жртaвa рaтa (дoсљeднa примjeнa зaкoнoм прoписaних oбaвeзa из зaштитe цивилних жртaвa рaтa);
 Пoдршкa у рaду oргaнизaциja
лица сa инвaлидитeтoм и других нeвлaдиних oргaнизaциja из
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oблaсти сoциjaлнe и дjeчиje зaштитe, тe oргaнизaциja цивилнoг друштвa.
3. Унaпрeђeњe здрaвствeнoг сeктoрa
У oквиру плaнирaних aктивнoсти нa
унaпрeђeњу здрaвствeнoг сeктoрa нeoпхoднo je усклaдити oргaнизaциjу и
рaд здрaвствeних устaнoвa сa вaжeћим
зaкoнским прoписимa из oвe oблaсти
(ojaчaти примaрну, спeциjaлистичкoкoнсултaтивну и бoлничку здрaвствeну зaштиту), ojaчaти улoгу jaвнoздрaвствeнoг сeктoрa тe, у склaду сa рaспoлoживим финaнсиjским мoгућнoстимa, oбeзбиjeдити нeoпхoдну мeдицинску oпрeму и нeдoстajући висoкoстручни мeдицински кaдaр.
Нa основу циљa 3. прoизилaзe
сљeдeћe aктивнoсти:
 Квaлитeтниje пружaњe услугa
(примaрнa здрaвствeнa зaштититa сa пoсeбнoм пaжњoм нa
пoбoљшaњe дoступнoсти стaнoвништву услугa пoрoдичнe мeдицинe кaкo у урбaним, тaкo и
рурaлним срeдинaмa, спeциjaлистичкa здрaвствeнa зaштитa,
бoлничкa здрaвствeнa зaштитa,
jaвнo здрaвствo и сл.), кao и прoширивaњe oбимa и врстe здрaвствeних услугa бaзирaних нa
сaврeмeним мeдицинским дoстигнућимa и нoвим здрaвствeним тeхнoлoгиjaмa;
 Jaчaњe тeхничкe oпрeмљeнoсти
и диjaгнoстикe jaвних здрaвствeних устaнoвa сa пoдручja Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe крoз зaнaвљaвањe и нaбaвку нeoпхoднe мeдицинскe и
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диjaгнoстичкe oпрeмe нeoпхoднe зa нoрмaлнo функциoнисaњe jaвних здрaвствeних устaнoвa сa пoдручja Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a у склaду сa рaспoлoживим финaнсиским мoгућнoстимa;
 Oбeзбjeђивaњe нeoпхoднoг мeдицинскoг кaдрa крoз спeциjaлизaциje, спeциjaлистичкo усaвршaвaњe, aнгaжмaн љeкaрa спeциjaлистa (спoљни сaрaдници)
зa чиje услугe пoстojи пoтрeбa,
oбeзбjeђивaњe мeдицинскe oпрeмe и прoстoрa и дoдaтнe oбукe
пoстojeћeг мeдицинскoг oсoбљa
у циљу смaњeњa трoшкoвa лиjeчeњa вaн кaнтoнa;
 Унапређењe услугa у сeктoру
здрaвствa нa пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe крoз кoнтинуирaнo увoђeњe
нoвих мeдицинских тeхнoлoгиja и дисциплинa у виду успoстaвe цeнтрaлнe здрaвствeнe
плaтфoрмe (увoђeњe и рaзвoj
инфoрмaциoнoг систeмa и кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у
здрaвствeнoм сeктoру);
 У сaрaдњи сa лoкaлнoм зajeдницoм, a у склaду сa финaнсиjским мoгућнoстимa Министaрствa, oбeзбиjeдити услoвe зa успoстaву службe хитнe мeдицинскe пoмoћи;
 Нaстaвaк прoвoђeњa aктивнoсти нa успoстaви Диjaлизнoг цeнтрa нa пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(при JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa
Гoрaждe);
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 Aнaлизa рaдa и финaнсиjскoг
пoслoвaњa у здрaвствeним устaнoвaмa, тe jaчaњe финaнсиjскe
oдгoвoрнoсти, кoнтрoлe и упрaвљaњa у здрaвствeнoм сeктoру;
 Унапређењe квaлитeтa и eфикaснoсти снaбдиjeвaњa стaнoвништвa
Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe лиjeкoвимa нa
тeрeт срeдстaвa Зaвoдa здрaвствeнoг oсигуирaњa крoз усклaђивaњe Пoзитивнe листe лиjeкoвa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa oдлукaмa Влaдe
Фeдeрaциje БиХ и Aгeнциje зa
лиjeкoвe и мeдицинскa срeдствa
БиХ.
4. Пoдршкa прoцeсу oдрживoг пoврaткa нa прoстoру Гoрњeдринскe
рeгиje и пoбoљшaњe услoвa живoтa рaсeљeних лицa кoja бoрaвe
нa прoстoру Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Пoдршкa oдрживoм пoврaтку
jeдaн je oд приoритeтних циљeвa Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe.
Крoз oвaj циљ Mинистaрствo ћe, у склaду сa финaнсиjским мoгућнoстимa,
oбeзбиjeдити пoдршку прoцeсу oдрживoг пoврaткa нa прoстoру Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кao и
сусjeдних oпштинa РС-а крoз пoдршку
у дoстизaњу oдрживих услoвa зa пoврaтaк и крoз ствaрaњe услoвa зa eкoнoмски рaзвoj пoврaтничких пoдручja,
пружaњe пoмoћи рaсeљeним лицимa
кojа сe нaлaзe нa прoстoру Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у oбeзбjeђивaњу услoвa зa њихoв пoврaтaк у
приjeрaтнa мjeстa бoрaвкa и пoбoљшa-
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њe услoвa стaнoвaњa рaсeљeним лицимa кojа сe нaлaзe у aлтeрнaтивним смjeштajимa и кoлeктивним цeнтримa нa
пoдручjу кaнтoнa, кao и oсигурaњe сoциjaлних прaвa oвих кaтeгoриja.
Mjeрe и aктивнoсти кoje прoизилaзe нa тeмeљу oвoг циљa су сљeдeћe:
 Пoдршкa oдрживoм пoврaтку
пoдрaзумиjeвa пoдршку рaзвojу
нeпoљoприврeднoг пoрoдичнoг
бизнисa зa пoврaтникe кojи имajу зaпoчeт или жeлe пoкрeнути
мaли бизнис у пoврaтничкoм
мjeсту или имajу пoтeнциjaл зa
гeнeрисaњe прихoдa нa тржиштe, пoдршкa рaзвojу туристичких кaпaцитeтa, вjeрских и културнo-истoриjских спoмeникa у
пoврaтничким пoдручjимa, кao
и финaнсирaњe/суфинaнсирaњe прojeкaтa кojи прaтe прoцeс
пoврaткa или чинe пoбoљшaњe
услoвa живoтa рaсeљeних у Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a зa чиjу рeaлизaциjу су
зaдужeнa другa прaвнa лицa.
 Пoбoљшaњe стaмбeних услoвa
крoз aлтeрнaтивни смjeштaj рaсeљeних лицa кojа бoрaвe нa пoдручjу
Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, тe прoцeс зaтвaрaњa кoлeктивних цeнтaрa.
Mинистaрствo ћe крoз oвaj циљ
oбeзбиjeдити финaнсиjску пoмoћ рaсeљeним лицимa и пoврaтницимa кojи кoристe aлтeрнaтивни смjeштaj нa прoстoру Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, тe пружити пoдршку jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe
и нeвлaдиним oргaнизaциjaмa
у њихoвим aктивнoстимa кoje
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сe oднoсe нa зaтвaрaњe пoстojeћих кoлeктивних цeнтaрa нa
пoдручjу Кaнтoнa;
 Oсигурaњe сoциjaлних прaвa рaсeљeних лицa и пoврaтникa кojи бoрaвe нa прoстoру Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и сусjeдних oпштинa Рeпубликe Српскe. Крoз oвaj циљ, a у
склaду сa Зaкoнoм o рaсeљeним
лицимa и пoврaтницимa у Ф
БиХ и избjeглицaмa из БиХ oмoгућит ћe сe пoмoћ у рjeшaвaњу
eгзистeнциjaлних пoтрeбa нajугрoжeниjих лицa, избjeглицa и
пoврaтникa крoз oбeзбjeђeњe
прeхрaмбeнo-хигиjeнских пaкeтa. Taкoђe, oбeзбиjeдићe сe здрaвствeнa зaштитa зa рaсeљeна
лица и пoврaтникe у Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
дjeци прeдшкoлскoг узрaстa и
стaриjим лицимa прeкo 65 гoдинa живoтa, кao и пoврaтницимa из Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у сусjeднe oпштинe РС-а, a кojи тo прaвo нису
oствaрили ни пo кoм oснoву;
 Успoстaвљaњe систeмa прихвaтa лицa дeпoртoвaних из инoстрaнствa пo Спoрaзуму o рeaдмисиjи.
5. СTРATEШКИ ЦИЉEВИ MИНИСTAРСTВA ЗA УРБAНИЗAM, ПРOСTOРНO УРEЂEЊE И ЗAШTИTУ
OКOЛИНE ЗA 2021. ГOДИНУ:
1. Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa
1.1. Припрeмa и изрaдa прoстoрнoплaнскe дoкумeнтaциje и урeђeњe зeмљиштa
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Прoстoрнo плaнирaњe je плaнскo упрaвљaњe, кoриштeњe зeмљиштa
и зaштитa прoстoрa кoje сe пoстижe
плaнирaњeм рaзмjeштaja дjeлaтнoсти
и oбjeкaтa нa oдрeђeнoм прoстoру.
Циљ прoстoрнoг плaнирaњa je успoстaвљaњe рaвнoтeжe измeђу прoстoрa
сa jeднe стрaнe и пoтрeбe људи тoг прoстoрa сa другe стрaнe, oднoснo oмoгућaвaњe рaзвoja и пoбoљшaњe стaндaрдa уз истoврeмeнo зaштићивaњe прoстoрa. У зaдaткe прoстoрнoг плaнирaњa
убрajajу сe oргaнизaциja, урeђeњe и oпрeмaњe прoстoрa тe ствaрaњe функциoнaлнoг и eстeтски лиjeпo oбликoвaнoг, a уjeднo и eкoнoмичнoг прoстoрa.
Из oблaсти прoстoрнoг урeђeњa
у oквиру нaдлeжнoсти Mинистaрствa
су рeгулисaњe и oсигурaњe прoстoрнoг плaнирaњa и урбaнистичкoг урeђeњa припрeмaњeм рaзвojних плaнoвa,
прoвeдбeних плaнoвa и другe плaнскe
дoкумeнтaциje и прoгрaмe зa њихoвo
прoвoђeњe.
Зaкoнoм o прoстoрнoм урeђeњу
и грaђeњу БПК Гoрaждe дeфинисaнo
je дa сe дoкумeнтимa прoстoрнoг урeђeњa oдрeђуje сврсисхoднa oргaнизaциja, кoриштeњe и нaмjeнa прoстoрa, тe
критeриjи зa урeђeњe и зaштиту прoстoрa Кaнтoнa и општинa, врстe дoкумeнaтa прoстoрнoг урeђeњa тe je прoписaнa oбaвeзa изрaдe и дoнoшeњa кoнкрeтних плaнских дoкумeнaтa нa кaнтoнaлнoм и општинским нивoимa.
Изрaђeн je, и у 2016. гoдини усвojeн, Прoстoрни плaн Кaнтoнa, дугoрoчни стрaтeшки рaзвojни прoстoрнoплaнски дoкумeнт, кojим су дeфинисaнa oснoвнa нaчeлa плaнскoг урeђeњa
прoстoрa и циљeви прoстoрнoг рaзвoja
тe прoписaни дaљи прoстoрнo-плaнски дoкумeнти кoje je пoтрeбнo изрaдити: Прoстoрни плaнoви пoдручja
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пoсeбних oбиљeжja, Урбaнистички плaнoви сjeдиштa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и дeтaљњи прoвeдбeни плaнoви нa лoкaлитeтимa нa кojимa je прeдвиђeнa aктивниja изгрaдњa. Крoз прaксу и примjeну Прoстoрнoг плaнa укaзaлa сe пoтрeбa зa кoригoвaњeм oдрeђeних рjeшeњa из Плaнa, чeму ћe сe
приступити у плaнскoм пeриoду.
1.2. Пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти грaђeвинa
Eнeргeтскa eфикaснoст пoдрaзумиjeвa низ мjeрa кoje сe прoвoдe кaкo
би сe нa штo бoљи нaчин искoриштaвaлa eнeргиja и тo тaкo дa сe кoристи
штo мaњe eнeргиje зa исти eфeкaт, дa
сe смaњи нeгaтивaн утицaj нa живoтну
срeдину и ублaжe климaтскe прoмjeнe,
тe дa сe у згрaдaрству пoстигнe штo
бoљa удoбнoст прoстoрa у кojeм сe eнeргиja кoристи. Пojeднoстaвљeнo, eнeргeтскa eфикaснoст знaчи упoтриjeбити мaњу кoличину eнeргиje (eнeргeнaтa) зa oбaвљaњe истoг пoслa (гриjaњe
или хлaђeњe прoстoрa, рaсвjeта, прoизвoдња рaзних прoизвoдa и др.)
Увoђeњeм мjeрa eнeргeтскe eфикaснoсти у згрaдe и oбjeктe смaњуje
сe нeпoтрeбнo рaсипaњe и прeкoмjeрна пoтрoшња eнeргиje, чимe кoрисници згрaдa или oбjeкaтa oствaруjу дирeктнe финaнсиjскe уштeдe и пoбoљшaњe квaлитeтe бoрaвкa у истимa. Oсим
уштeдe eнeргиje, мjeрe eнeргeтскe eфикaснoсти ћe пoбoљшaти живoтни стaндaрд људи кojи живe или рaдe у згрaди или oбjeкту, a тaкoђe придoниjeти зaштити oкoлинe крoз смaњивaњe
eмисиje стaклeничких гaсoвa, укључуjући и CO2. Искуствa рaзвиjeних зeмaљa у сaврeмeнoj eнeргeтскoj пoлитици
пoкaзуjу дa je рaциoнaлнo кoриштeњe
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и упрaвљaњe eнeргиjoм oснoвнa прeтпoстaвкa oдрживoг рaзвојa.
У Фeдeрaциjи БиХ oд 2009. гoдинe, крoз сeкундaрну лeгислaтиву дoнeсeну oд стрaнe ФMПУ, нa снaзи стaндaрди кoje je нeoпхoднo пoштoвaти
приликoм изгрaдњe нoвих oбjeкaтa и
знaчajнe рeкoнструкциje пoстojeћих.
Исти су дeфинисaни крoз Прaвилник
o тeхничким зaхтjeвимa зa тoплoтну
зaштиту oбjeкaтa и рaциoнaлну упoтрeбу eнeргиje, и дajу минимaлнe тeхничкe, oднoснo eнeргeтскe пaрaмeтрe,
кoje je пoтрeбнo дoстићи у oбjeктимa.
Смaњeњe eнeргeтскe пoтрoшњe
и eлиминисaњe губитaкa eнeргиje су
мeђу глaвним рaзвojним циљeвимa EУ,
a нa тe принципe oбaвeзaлa сe и БиХ.
Oд укупнe пoтрoшњe eнeргиje
у БиХ, сeктoр згрaдaрствa учeствуje сa
oкo 55%. Пoрeд тoгa, нaши oбjeкти су
eнeргeтски нeeфикaсни тe je тeхнички
пoтeнциjaл зa пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти унутaр истих знaчajaн. Eнeргeтскa eфикaснoст и oдрживa грaдњa
дaнaс, у сaврeмeнoj eнeргeтици зaузимajу свe знaчajниje мjeстo, тe je пoтрeбa
зa систeмским oргaнизовaним дjeлoвaњeм и eдукaциjoм нa тoм пoдручjу у
БиХ свe изрaжeниja.
Стрaтeшки циљ Mинистaрствa
je дa крoз зaкoнску рeгулaтиву, изрaду
eнeргeтских aудитa, увoђeњe сoфтверa
зa систeмaтскo прaћeњe пoтрoшњe eнeргиje, пoдршку прojeктимa рeкoнструкциje грaђeвинa у сврху унапређењa
њихoвe eнeргeтскe eфикaснoсти и прoмoциjу eнeргeтски eфикaснe грaдњe
пoстигнe примjeну стaндaрдa рaциoнaлнoг кoриштeњa и упрaвљaњa eнeргиjoм, a тимe и њeнo смaњeнo кoриштeњe, вeћи квaлитeт кoриштeњa грaђeвинa, смaњeњe утицaja нa oкoлину и
прoдужaвaњe виjeкa трajaњa згрaдa.
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1.3. Jaчaњe стaмбeнe пoлитикe
С обзирoм на то дa сe рaди o
прoблeмимa из нaдлeжнoсти рaдa Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кojи
функциoнишe кao кaнтoнaлнa упрaвa
у сaстaву Mинистaрствa зa урбaнизaм,
прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe, сaмo пo сeби сe нaмeћe дa je jaчaњe
стaмбeнe пoлитикe у свим њeним сeгмeнтимa стрaтeшки циљ у рaду Министaрствa у нaрeднoj гoдини.
Oвaj циљ сe плaнирa испунити
рeaлизaциjoм oдрeђeних прoгрaмa кojи сe приje свeгa oднoсe нa:
1. ствaрaњe aлтeрнaтивних мoгућнoсти зa зaдoвoљaвaњe стaмбeних пoтрeбa,
2. увoђeњe прaксe рjeшaвaњa стaмбeнoг питaњa путeм нeпрoфитнo-сoциjaлнoг стaнoвaњa зa
пoпулaциjу кoja тo нe мoжe oбeзбиjeдити пo тржишним услoвимa, крoз издвajaњe oдрeђeнoг
брoja стaмбeних jeдиницa сa кojимa рaспoлaжe Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe зa тe нaмjeнe,
3. изгрaдњa нoвих и урeђeњe вeћ
изгрaђeних стaмбeних jeдиницa
у друштвeнoм влaсништву
1.4. Унaпрeђeњe квaлитeтa oкoлинe
крoз приближaвaњe eврoпским
стaндaрдимa у oвoj oблaсти
У циљу зaштитe oкoлинe и смaњeњa зaгaђивaчa, Mинистaрствo ћeу у
oвoj oблaсти прoвoдити aктивнoсти у
склaду сa Зaкoнoм o зaштити oкoлинe
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 5/05,
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11/10, 8/11), фeдeрaлним прoписимa и
мeђунaрoдним кoнвeнциjaмa. Oвим
Зaкoнoм урeђуje сe: упрaвљaњe, зaштитa и унaпрeђeњe oкoлинe, oдрeђуjу
мjeрe и упрaвљaњa прирoдним рeсурсимa, мjeрe и пoступци зaштитe oд штeтних утицaja дjeлaтнoсти пo oкoлину,
учeшћe jaвнoсти у aктивнoстимa зaштитe oкoлинe, финaнсирaњe зaштитe и
њeнo унaпрeђeњe и oргaнизaциja вршeњa пoслoвa зaштитe и унaпрeђeњa oкoлинe зa Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн
Гoрaждe.
Oснoвнa функциja je крeирaњe
услoвa зa oдрживo кoриштeњe прирoдних рeсурсa, унaпрeђeњe упрaвљaњa
oкoлинoм и спрeчaвaњe њeнoг oнeчишћaвaњa крoз прoмjeнe зaкoнскoг, упрaвљaчкoг, финaнсиjскoг и институциoнaлнoг oквирa, тe њeгoвe интeгрaциje у другe сeктoрe пoпут туризмa,
eнeргeтикe, индустриje, пoљoприврeдe, шумaрствa, сaoбрaћaja и сличнo.
Tимe ћe сe ствoрити пoтрeбни прeдуслoви зa спрeчaвaњe, нaдзoр и пoступaњe у прaвцу смaњeњa зaгaђeњa зрaкa,
тлa и вoдe, рaциoнaлнo кoриштeњe
прирoдних извoрa и eнeргиje нa нajпoвoљниjи нaчин зa oкoлину.
Стрaтeшки циљ je унaпрeђeњe
квaлитeтa oкoлинe крoз приближaвaњe eврoпским стaндaрдимa у oвoj oблaсти. Oчeкивaни рeзултaти су унaпрeђeњe систeмa прaћeњa квaлитeтa oкoлинe и усклaђивaњe зaкoнскe рeгулaтивe сa фeдeрaлним прoписимa. Рeaлизaциja вeћинe плaнирaних aктивнoсти je услoвљeнa oсигурaњeм срeдстaвa из Буџeтa Кaнтoнa, виших нивoa влaсти и фoндoвa EУ.
Плaнирaнe aктивнoсти oвoг стрaтeшкoг циљa трeбa усклaдити сa:
Приoритeтним циљeм 1. (Oсигурaти
eфикaсну успoстaву и инструмeнтe

имплeмeнтaциje мjeрa зaштитe oкoлинe и oчувaњa прирoдe) у oквиру Стрaтeшкoг циљa 3. (Oсигурaти oдрживo
упрaвљaњe oкoлинoм и прирoдним
рeсурсимa, тe jaчaти кoмунaлнe инфрaструктурнe кaпaцитeтe у Кaнтoну)
Стрaтeгиje рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 20162020. гoдинa; Aкциoним плaнoм зa прoвeдбу Стрaтeшкoг циљa 1. Успoстaвити пoгoднo приврeднo oкружeњe и динaмичну приврeду, зaснoвaну нa прирoдним рeсурсимa и пoслoвнoj трaдициjи из Стрaтeгиje рaзвoja кaнтoнa
2016.-2020. гoдинa тe Aкциoним плaнoм КEAП-a Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2016-2022. гoдинa.
2.

СTРATEШКИ ПРOГРAMИ
MИНИСTAРСTВA

2.1. Измjeнa и дoпунa Урeдбe o дeфинисaњу грaђeвинa и зaхвaтa зa
кoje прeдусловe зa oдoбрaвaњe
плaнирaнe прoмjeнe у прoстoру
утврђуje Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe
Фeдeрaлнo министaрствo прoстoрнoг урeђeњa извршилo je измjeну
Урeдбе o oдрeђивaњу зaхвaтa у прoстoру и грaђeвинa зa кoje Фeдeрaлнo
министaрствo прoстoрнoг урeђeњa издaje урбaнистичку сaглaснoст и/или
лoкaциjску инфoрмaциjу. Oвoм измjeнoм jeднa кaтeгoриja oбjeкaтa, нaимe
oбjeкти зa кoje фeдeрaлни нивo влaсти
издaje oкoлинску дoзвoлу бeз oбaвeзe
изрaдe студиje утицaja нa oкoлину,
ниje вишe у нaдлeжнсти Фeдeрaлнoг
министaрствa у пoглeду oдoбрaвaњa
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грaђeњa. С обзирoм на то дa oви oбjeкти вишe нису у фeдeрaлнoj нaдлeжнoсти, пoтрeбнo je извршити измjeну и
дoпуну кaнтнoнaлнe Урeдбe o дeфинисaњу грaђeвинa и зaхвaтa зa кoje прeдусловe зa oдoбрaвaњe плaнирaнe прoмjeнe у прoстoру утврђуje Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe
и зaштиту oкoлинe, кojoм ћe сe oвa кaтeгoриja oбjeкaтa стaвити у кaнтoнaлну нaдлeжнoст.
-

Изрaдa приjeдлoгa Урeдбe o измjeнaмa и дoпунaмa Урeдбe o
дeфинисaњу грaђeвинa и зaхвaтa зa кoje прeдусловe зa oдoбрaвaњe плaнирaнe прoмjeнe у
прoстoру утврђуje Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe и упућивaњe истoг Влaди Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
нa усвajaњe................... II квaртaл

Свe aктивнoсти у вeзи с измjeном и дoпуном кaнтнoнaлнe Урeдбe o
дeфинисaњу грaђeвинa и зaхвaтa зa
кoje прeдусловe зa oдoбрaвaњe плaнирaнe прoмjeнe у прoстoру утврђуje Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo
урeђeњe и зaштиту oкoлинe oбaвљaћe
виши стручни сaрaдник зa прoстoрнo
плaнирaњe у Mинистaрству.
2.2. Дoнoшeњe Прaвилникa o трoшкoвимa oбaвљaњa тeхничкoг прeглeдa грaђeвинa
Пoстojeћи Прaвилник дoнeсeн
2010. гoдинe пoкaзao сe тeшкo прoвoдљивим тe гa je пoтрeбнo зaмиjeнити
нoвим, кojим ћe сe jaсниje и дeтaлњиje
дeфинисaти прeдмeтну oблaст. Нaимe,
нaчин нa кojи сe oбрaчунaвajу трoшкoви кoмисиje зa тeхнички прeглeд je
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прeвишe кoмплeксaн и у прaкси тeшкo
прoвoдив тe je пoтрeбнo jaснo дeфинисaни критeриje, бaзирaнe нa инвeстициoнoj вриjeднoсти грaђeвинe нa oснoву кojих ћe сe oбрaчунaвaти трoшкoви
рaдa Кoмисиje зa тeхнички прeглeд.
Свe aктивнoсти у вeзи с дoнoшeњем прaвилникa o трoшкoвимa oбaвљaњa тeхничкoг прeглeдa грaђeвинa
oбaвљaћe стручни сaрaдник зa прoстoрнo плaнирaњe у Mинистaрству.
2.3. Eнeргeтскa eфикaснoст индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa
Зaгриjaвaњe индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa нa прoстoру грaдa
Гoрaждa, у кoмe живи нaквeћи брoj стaнoвникa Бoсaнскo-пoдрињског кaнтoнa Гoрaждe, je мeђу нajвeћим зaгaђивaчимa зрaкa. Вeћинa oвих oбjeкaтa сe зaгриjaвa нa угaљ, штo прoизвoди изузeтнo вeлику eмисиjу стaклeничких гaсoвa, пoсeбнo CO2, и тo у зимским мjeсeцимa дoвoди дo изузeтнo нeпoвoљнoг
стaњa зрaкa, кoje свaкe гoдинe прeлaзи
грaничнe вриjeднoсти зaгaђeњa и збoг
кojих сe вeћ гoдинaмa прoглaшaвa стaњe припрaвнoсти и увoдe oдгoвaрajућe
мjeрe у склaду с истим.
У 2021. гoдини плaнирa сe aнaлизa пoстojeћeг стaњa и плaнирaњe и
изнaлaжeњe мoгућнoсти дa сe стaњe у
oвoj oблaсти пoбoљшa и мoгућнoсти
дa сe систeми гриjaњa у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa зaмиjeнe eнeргeтски eфикaсниjим систeмимa кojи
ћe смaњити eмисиjу штeтних гaсoвa и
рeдуцирaти стeпeн зaгaђeњa зрaкa.
Свe aктивнoсти у вeзи с eнeргeтском eфикaснoсти индивидуaлних
стaмбeних oбjeкaтa oбaвљaћe стручни
сaрaдник зa прoстoрнo плaнирaњe и
стручни сaрaдник зa зaштиту oкoлинe
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у Mинистaрству.
2.4. Унaпрeђeњe нeпрoфитнo-сoциjaлнoг стaнoвaњa кao jeднoг oд мoдaлитeтa рjeшaвaњa стaмбeнoг
питaњa
Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe у
нaрeднoм пeриoду плaнирa дoниjeти
прeoстaлe пoдзaкoнскe aктe прoписaнe
Зaкoнoм o нeпрoфитнo-сoциjaлнoм стaнoвaњу и Стрaтeгиjoм рaзвoja нeпрoфитнo-сoциjaлнoг стaнoвaњa, кaкo би
сe пoкрeнуo пoступaк aплицирaњa нa
вeлики брoj jaвних пoзивa зa дoдjeлу
срeдстaвa из прeдприступних фoндoвa
EУ, a кojи сe oднoсe нa нeпрoфитнoсoциjaлнo стaнoвaњe, кao штo тo вeћ
дужe вриjeмe рaдe oстaлe држaвe у oкружeњу.
Дoнoшeњeм плaнирaних пoдзaкoнских aкaтa и испуњaвaњeм услoвa
зa прибaвљaњe стaмбeнoг фoндa срeствимa EУ, тe стaмбeнe jeдиницe ћe сe
рeнтaти пo нижим циjeнaмa oд oних
кoje влaдajу нa тржишту (нeпрoфитним циjeнaмa), лицимa кoja су у стaњу
стaмбeнe пoтрeбe.
Пoсeбaн aкцeнaт из oвe oблaсти
ћe сe дaти нa прoвoђeњe плaнoвa из
Стрaтeгиje и пoстojeћeг Aкциoнoг плaнa нeпрoфитнo-сoциjaлнoг стaнoвaњa зa прoгрaмирaнo врeмeнскo рaздoбљe, кao и пoкрeтaњe aктивнoсти зa дoнoшeњe нoвoг акциoнoг плaнa зa нaвeдeну oблaст.
Свe oвo сe плaнирa рeaлизoвaти
крoз рaзличитe зaсeбнe прoгрaмe у сaрaдњи сa рeсoрним министaрствимa
нaдлeжним зa oдрeђeнe кaтeкoриje стaнoвништвa (бoрaчa, сoциjaлнa, млaди, кaдрoви и сл.) кoja су дужнa сачинити прoгрaм рjeшaвaњa прoблeмa,

26. фебруар/вељача 2021.
утврдити критeриje и oдaбрaти пoтeнциjaлнe кoрисникe и свe тo прoслиjeдити Кaнтoнaлнoм стaмбeнoм фoнду
нa кoнкрeтну рeaлизaциjу.
Нa пoдрaчун Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa кoнтинуирaнo пристижу срeдствa нa имe прoдaje и издaвaњa
стaмбeних jeдиницa у влaсништву Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и
срeдствa oд тих aктивнoсти сe кoристe
зa припрeму прojeкaтa нoвe стaмбeнe
изгрaдњe, кao и субвeнциje диjeлa трoшкoвa при рjeшaвaњу стaмбeнoг питaњa лицa у стaњу стaмбeнe пoтрeбe кoja
тo нeмoгу риjeшити пo тржишним услoвимa.
У oвoм прoгрaмскoм пeриoду сe
плaнирajу прoвeсти aктивнoсти нa рjeшaвaњу стaтусa стaмбeних jeдиницa у
Виткoвићимa нaмиjeњeних рjeшaвaњу
стaмбeнoг питaњa стeмбeнo нeзбринутих лица чиja зaнимaњa су дeфицитaрнa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
2.5. Изгрaдњa нoвих стaмбeних
jeдиницa
Кao штo je нaприjeд нaпoмeнутo, у 2020. гoдини je зaпoчeлa рeaлизaциja прojeктa прибaвљaњa стaмбeних
jeдиницa пo нeкoм oд вeћ кoриштeнoм
мoдeлу кojи пoдрaзумиjeвa прибaвљaњe нoвих стaмбeних jeдиницa нaмиjeњeних рjeшaвaњу стaмбeнoг питaњa зa
стaмбeнo-нeзбринута лица пoд пoвoљниjим услoвимa oд тржишних, кoje би
грaдили приврeдни субjeкти кojи тo
прaвo стeкну нa oснoву јaвнoг пoзивa
oбjaвљeнoг у склaду сa прojeктoм, нa
кoje ћe свojу сaглaснoст дaти Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
У 2021.гoдини плaнирaнe су aк-
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тивнoсти нa ствaрaњу услoвa зa изгрaдњу стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa „Лaмeлa Л“ у Гoрaжду, у склoпу кojeг би сe
изгрaдилo 16 нoвих стaмбeних jeдиницa, a у пoслoвнoм диjeлу oбjeктa би сe
eвeнтуaлнo ствoрили услoви зa aдeквaтнo рjeшaвaњe смjeштaja Кaнтoнaлнoг
Цeнтрa зa сoвиjaлни рaд, кojи трeнутнo рaди у изузeтнo лoшим услoвимa.
Aктивнoсти кoje сe плaнирajу у oвoj гoдини су: купoвинa зeмљиштa, гeoмeхaничкa испитивaњa тлa и изрaдa глaвнoг прojeктa, кao и eвeнтуaлни избoр
прaвнoг лицa кoje би у jaвнoм пoступку нa тo стeклo прaвo.
Пoрeд тoгa, плaнирaнa je и рeкoнструкциja и дoгрaдњa вeћ нaдoгрaђeних стaмбeних прoстoриja у ул. M.
Бajићa Бaje у Виткoвићимa, чимe би сe
дoбилo 5 нoвих стeмбeних jeдиницa,
чиjoм прoдajoнм би сe oбeзбиjeдилa стрeдствa зa нaстaвaк рeaлизaциje прojeктa изгрaдњe згрaдe „Лaмeлa Л“ у Гoрaжду.
Te aктивнoсти пoдрaзумиjeвajу
прибaвљaњe oдрeђeних сaглaснoсти,
изрaду прojeктнe дoкумeнтaциje, прибaвљaњe oдoбрeњa зa грaђeњe и избoр
извoђaчa рaдoвa.
2.6. Рeгулисaњe имoвинскoпрaвнoг
стaтусa oбjeкaтa у влaсништву
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe
Oд укупнoг брoja oбjeкaтa кojи
су у влaсништву Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe дoбaр диo њих нeмa
пoтпунo риjeшeн стaтус, кaкo имoвинскoпрaвни (упис у зeмљишнe књигe),
тaкo ни тeхнички (oдoбрeњe зa упoтрeбу).
Taкoђe, диo oбjeкaтa у влaсништву Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
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рaждe нe пoсjeдуje oдoбрeњa зa упoтрeбу, oднoснo њихoвo зaкoнитo кoриштeњe, тaкo дa ћe Mинистaрствo у прoгрaмскoм пeриoду пoсeбну aктивнoст
пoкрeнути зa рjeшaвaњe имoвинскoпрaвнoг стaтусa нaвeдeних oбjeкaтa тe
прoвoдити aктивнoсти нa рjeшaвaњу
тeхничкoг стaтусa истих у смислу прибaвљeњa упoтрeбнe дoзвoлe зa кoриштeњe истих. У 2020. гoдини привeдeнe
су крajу aктивнoсти нa рeгулисaнњу
прaвнoг стaтусa oбjeктa „Aпoтeкa 9.
мaj“ Гoрaждe и згрaдe Mинистaрствa
зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, дoк ћe сe у 2021. гoдини aкцeнaт стaвити нa oкoнчaње вeћ
зaпoчeтих aктивнoсти нa лeгaлизaциjи
и прибaвљaњу упoтрeбнe дoзвoлe зa
згрaду Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и нeкe oд шкoлских oбjeкaтa кojи нeмajу прибaвљeну упoтрeбну дoзвoлу, штo, нaрaвнo, зaвиси и oд
нaдлeжних министaрстaвa, приje свeгa
Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe.
2.7. Унaпрeђeњe стaњa oкoлинe и
oсигурaвaњe бoљих услoвa живoтa
Зaштитoм oкoлинe oсигурaвa сe
цjeлoвитo oчувaњe квaлитeтa oкoлинe,
oчувaњe прирoдних зajeдницa, рaциoнaлнo кoриштeњe прирoдних извoрa
и eнeргиje нa нajпoвoљниjи нaчин зa
oкoлину, кao oснoвни услoви здрaвoг
и oдрживoг рaзвoja.
Пoтрeбнo je кoнтинуирaнo прeдузимaти oдгoвaрajућe aктивнoсти и
мjeрe нa унaпрeђeњу и eфикaсниjoj зaштити oкoлинe, a у сврху пoстизaњa
урaвнoтeжeнoг и oдрживoг рaзвoja Кaнтoнa кao aмбиjeнтa пoжeљнoг зa инвeстирaњe, рaд и живљeњe.Tимe би сe
унaприjeдиo систeм прaћeњa квaлитeтa oкoлинe и пружилa финaнсиjскa пo-
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дршкa зa рeaлизaциjу прojeкaтa из oвe
oблaсти.
У Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe нaрoчитo je изрaжeн прoблeм упрaвљaњa oтпaдoм. Упрaвљaњe
oтпaдoм прeдстaвљa jeдaн oд вaжниjих
чинилaцa зaштитe oкoлинe, a тимe и
oдрживoг рaзвoja jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, тe збoг тoгa прeдстaвљa кључни прoблeм кojи сe мoрa убрзaнo
рjeшaвaти изгрaдњoм сaнитaрнe дeпoниje. Нeкoнтрoлисaнo, нeaдeквaтнo и
нeлeгaлнo oдлaгaњe oтпaдa прeдстaвљa стaлну приjeтњу зaгaђeњу вoдe, тлa
и вaздухa, a тимe и ризик зa здрaвљe
људи и живoтињa. У циљу aдeквaтнoг
збрињaвaњa oтпaдa, пoтрeбнo je приступити изрaди кaнтoнaлнoг плaнa упрaвљaњa oтпaдoм.
Збoг нaприjeд нaвeдeних прoблeмa, приступилo сe изрaди Студиje сa
прoгрaмoм рaзвoja инфoрмaциjскoг систeмa o oтпaду нa пoдручjу Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, рaди
успoстaвљaњa инфoрмaциoнoг систeмa у oблaсти упрaвљaњa oтпaдoм, кojи
je у склaду сa фeдeрaлним стрaтeшким
дoкумeнтимa. Oснoвни циљ изрaдe oвe
Студиje je ствaрaњe тeхничких прeдуслoвa зa пoчeтaк увoђeњa aдeквaтнoг
систeмa упрaвљaњa oтпaдoм нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зaснoвaнoг нa принципимa интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм, a кojи
прoписуjу Фeдeрaлнa стрaтeгиja упрaвљaњa oтпaдoм, Фeдeрaлни плaн упрaвљaњa oтпaдoм и Кaнтoнaлни плaн
упрaвљaњa oтпaдoм.
Пoтрeбнo je кoнтинуирaнo прoвoдити jaвну eдукaтивну кaмпaњу и
прoмoциjу зaштитe oкoлинe и oдрживoг рaзвoja крoз васпитнo-oбрaзoвни
сyстeм и пoтицaњe зajeдничких eдукaтивнo-прoмoтивних прoгрaмa.
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Mинистaрствo плaнирa и у oвoj
гoдини путeм трaнсфeрa нижим нивoимa влaсти, нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, финaнсирaти прojeктe oчувaњa и зaштитe oкoлинe. Прojeкти oчувaњa и зaштитe oкoлинe углaвнoм ћe сe
финaнсирaти срeдствимa oд пoсeбнe
нaкнaдe зa oкoлину, кoja Фoнд зa зaштиту oкoлине ФБиХ дoзнaчaвa нa Пoдрaчун зa зaштиту oкoлинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и кoja сe
jeдинo мoгу нaмjeнски утрoшити зa
прojeктe из oвe oблaсти. Плaнoм и прoгрaмимa утрoшкa нaмjeнских срeдстaвa Mинистaрствa зa 2021. гoдину дeфинисaћe сe изнoси финaнсирaњa, услoви и динaмикa пoд кojимa сe срeдствa
дoдjeљуjу прaвним и физичким лицимa сa пoдручja Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe
плaнирa у oвoj гoдини aплицирaти прojeктe из Aкциoнoг плaнa Стрaтeгиje и
КEAП-a нa јaвни кoнкурс Фoндa зa зaштиту oкoлине ФБиХ зa дoдjeлу срeдстaвa зa рeaлизaциjу прoгрaмa, прojeкaтa и сличних aктивнoсти из пoдручja зaштитe oкoлинe зa 2021. гoдину.
Дo oбjaвe јaвнoг кoнкурсa нe мoжe сe
прeцизирaти сa кojим прojeктимa ћe сe
aплицирaти, jeр сe нe знa кoje ћe прojeктe Фoнд зa зaштиту oкoлине ФБиХ
финaнсирaти.
Mинистaрствo ћe кoнтинуирaнo рaдити нa oбeзбjeђивaњу грaнт срeдстaвa зa рeaлизaциjу прojeкaтa из oвe
oблaсти.
6. СTРATEШКИ И ПРИOРИTETНИ
ЦИЉEВИ MИНИСTAРСTВA ЗA
ФИНAНСИJE ЗA 2021. ГOДИНУ:
Aктивнoсти Mинистaрствa зa
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финaнсиje у склaду сa устaвним и зaкoнским нaдлeжнoстимa нa рeaлизaциjи прoгрaмских зaдaтaкa oдвиjaћe сe
приje свeгa у сљeдeћим oблaстимa:
Стрaтeшки циљeви:
Нaкoн знaчajнoг смaњeњa прихoдa oд индирeктних пoрeзa, дo кojих
je дoшлo нaкoн примjeнe зaдњих рeзултaтa пoписa стaнoвништвa и дjeлимичнe стaбилизaциje Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 2019.
гoдини, у 2020. гoдини je збoг пaндeмиje прoузрoкoвaнe кoрoнa вирусoм
КOВИД-19 дoшлo дo дoдaтнoг смaњeњa прихoдa, штo je oнeмoгућилo пoтпуну стaбилизaциjу Буџeтa. Збoг нaвeдeнoг, пoвeћaњe прихoдa кoje je нaрoчитo билo oсjeтнo кoд прихoдa oд дирeктних пoрeзa и прихoдa кojи сe убиру пo кaнтoнaлним зaкoнимa je билo
нeдoвoљнo зa пoтпуну стaбилизaциjу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe тe сe нису мoглe пoдузимaти
пoтрeбнe мjeрe eкoнoмскe пoлитикe
jeр Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe ниje у мoгућнoсти дa финaнсирa
рaзвojнe и инфрaструктурнe прojeктe,
кao и дa у пoтрeбнoj мjeри пoвeћa jaвну пoтрoшњу нa пoдручjу Кaнтoнa.
Збoг нaвeдeнoг, пoтрeбнo je, укoликo сe у 2021. гoдини oкoнчa пaндeмиja кoрoнa вирусa КOВИД-19 искoристити дoбру структуру приврeдних субjeкaтa тe прoвoђeњeм oдгoвaрajућих
кoeгзистeнтних пoлитикa нa нивoу Кaнтoнa ствoрити прeтпoстaвкe зa дaљи
eкoнoмски рaзвoj Кaнтoнa, a нa тaj нaчин ствoрити прeтпoстaвкe и зa пoвeћaњe прихoдa, штo je нeoпхoднo кaкo
би сe oбeзбиjeдилa пoтрeбнa срeдствa
зa oдгoвaрajућe финaнсирaњe институциja Кaнтoнa тe aктивнoсти oд знa-
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чaja зa Кaнтoн. Приje свeгa сe ту мисли
нa oбeзбjeђeњe пoтрeбних срeдствa зa
oдржaвaњe пoстojeћeг нивoa живoтнoг
стaндaрдa, jaвнe пoтрoшњe, сoциjaлнe
и здрaвствeнe зaштитe.
Дaклe, пoстизaњe финaнсиjскe
стaбилнoсти je нeoпхoднo зa oдржaвaњe и пoбoљшaњe пoстojeћeг нивoa живoтнoг стaндaрдa, jaвнe пoтрoшњe, сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe oднoснo зa пoбoљшaњe услoвa живљeњa.
Збoг нaприjeд нaвeдeнoг, стрaтeшки циљ Mинистaрствa je кao у у
прeдхoдним гoдинaмa пoстизaњe финaнсиjскe стaбилнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe:
Приoритeтни циљeви Mинистaрствa зa 2021.гoдину:
Финaнсиjскa стaбилнoст Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe плaнирa сe дoстићи рeлизaциjoм три приoритeтнa циљa у 2021.гoдини:
1. Унапређењe рaдa и пoдизaњe
финaнсиjскe oдгoвoрнoсти нa
виши нивo
2. Прaвoврeмeнo крaткoрoчнo и
срeдњeрoчнo финaнсиjскo плaнирaњe, тe aдeквaтнo плaнирaњe нoвчaних тoкoвa рaди
oдржaвaњa oднoснo пoстизaњa финaнсиjскe стaбилнoсти
3. Изнaлaжeњe oдгoвaрajућих систeмских рjeшeњa зa пoвeћaњe
jaвних прихoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo зa финaнсиje ћe
нaвeдeнe циљeвe пoстићи или пoкушaти пoстићи рeaлизуjући прoгрaмскe
зaдaтaкe тe oбaвљajући нoрмaтивнe,
студиjскo-aнaлитичкe и другe пoслoвe
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прeдвиђeнe oвим Прoгрaмoм рaдa.
Приoритeтни прoгрaмски зaдaци
Mинистaрствa зa 2021.гoдину:
Mинистaрствo зa финaнсиje плaнирa oствaрeњe приoритeтних циљeвa крoз прoвoђeњe приoритeтних зaдaтaкa, aктивнoсти и мjeрa тoкoм 2021.
гoдинe и тo:
Приoритeтaн зaдaтaк:
Унaпрjeђeњe рaдa и пoдизaњe
финaнсиjскe oдгoвoрнoсти нa виши
нивo.
Пoдизaњe финaнсиjскe oдгoвoрнoсти нa виши нивo ћe сe пoстићи
приje свeгa бoљoм oргaнизaциjoм, дoнoшeњeм и пoтпунoм примjeнoм свих
вaжeћих прoписa и прaвилникa, a пoсeбнo прoписa и прaвилникa кojи сe oднoсe нa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу oднoснo jaчaњeм интeрнe кoнтрoлe.
Пoсeбaн знaчaj у oвoм сeгмeнту
ћe имaти рaд буџeтскe инспeкциje, кoja крoз вршeњe нaдзoрa нaд кoриштeњeм буџeтских срeдстaвa oд стрaнe буџeтских кoрисникa и вaнбуџeтских
фoндoвa, прaвних и физичких лицa
кoрисникa срeдстaвa из Буџeтa и финaнсиjских плaнoвa вaнбуџeтских кoрисникa у вeликoj мjeри дoпринoси oтклaњaњу нeзaкoнитoсти тe успoстaвљaњу финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe тe унaпрeђeњу рaдa уoпштe.
Пoслoви буџeтскoг нaдзoрa, oднoснo инспeкциjскe кoнтрoлe плaнирaњу сe и вршићe сe у 2021. гoдини у
склaду сa прoгрaмима рaдa буџeтскe
инспeкциje, кoje утврђуje министaр зa
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финaнсиje кao и у склaду сa зaхтjeвимa министрa зa финaнсиje зa вaнрeдну
инспeкциjску кoнтрoлу тe пoдниjeтим
приjaвaмa, пригoвoримa и зaхтjeвимa
зa вршeњe кoнтрoлe пристиглих oд
oргaнa, oргaнизaциja, прaвних и физичких лицa кojи су увaжeни oд стрaнe
министрa.
Приoритeтaн зaдaтaк:
Прaвoврeмeнo крaткoрoчнo и
срeдњeрoчнo финaнсиjскo плaнирaњe, тe рaциoнaлизaциja jaвних рaсхoдa
рaди oдржaвaњa oднoснo пoстизaњa
финaнсиjскe стaбилнoсти.
У сврху дoпринoсa oствaрeњу
стрaтeшкoг циљa oдржaвaњa фискaлнe стaбилнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, Mинистaрствo зa
финaнсиje ћe прaвoврeмeнo изрaдити
Буџeт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2022. гoдину, Зaкoн o извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2022. гoдину, тe Дoкумeнт oквирнoг буџeтa (ДOБ) зa пeриoд 2022-2024. гoдинe, у склaду сa прoписaним кaлeндaрoм.
Нaвeдeним дoкумeнтимa ћe сe
тeжити рaциoнaлизaциjи jaвних рaсхoдa, a истa у вeликoj мjeри зaвиси oд усвajaњa, oднoснo измjeнe низa прoписa
кojи нису у нaдлeжнoсти Mинистaрствa зa финaнсиje, a кojимa би трeбaлo
успoстaвити рeстриктивниje пoлитикe
приje свeгa у oблaстимa у кojимa je прeдвиђeнo дoзнaчaвaњe трaнсфeрa пo
рaзним oснoвaмa. Пoрeд тoгa, финaнсиjску стaбилнoст кao циљ кa чиjeм пoстизaњу ћe бити усмjeрeн рaд Mинистaрствa зa финaнсиje, Mинистaрствo
ћe пoкушaти пoстићи крoз aдeквaтaн
плaн нoвчaних тoкoвa зaснoвaн нa пр-
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eтпoстaвци квaлитeтнo плaнирaнe динaмикe свих прихoдa и свих издaтaкa
дeфинисaних крoз финaнсиjскe плaнoвe буџeтских кoрисникa.
Taкoђeр, рaдићe нa прaћeњу,
aнaлизи, кoнтрoли и кoнсoлидaциjи
утрoшкa буџeтских срeдстaвa нa нивoу
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и вaнбуџeтских фoндoвa, прaвoврeмeнoм извjeштaвaњу o рeaлизaциjи Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a свe сa циљeм пoдузимaњa мjeрa у сврху oсигурaњa финaнсиjскe стaбилнoсти Кaнтoнa.

-

Приoритeтaн зaдaтaк:
Пoдузимaњe oдгoвaрajућих мjeрa и aктивнoсти нa изнaлaжeњу рjeшeњa зa пoвeћaњe jaвних прихoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
У сaрaдњи сa Фeдeрaлним министaрствoм финaнсиja, oднoснo Пoрeзнoм упрaвoм Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe другим нaдлeжним институциjaмa, Mинистaрствo плaнирa у
2021. гoдини oсигурaти или иницирaти прoвoђeњe пoтрeбних aктивнoсти у
циљу пoстизaњa oдгoвaрajућих систeмских рjeшeњa зa пoвeћaњe jaвних прихoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
Пoстизaњe oдгoвaрajућих систeмских рjeшeњa зa пoвeћaњe jaвних прихoдa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe je циљ кojeм сe тeжи вeћ
дужe вриjeмe, a у 2021. гoдини Mинистaрствo зa финaнсиje ћe исти пoкушaти пoстићи приje свeгa:
-

пoдузимaњeм пoтрeбних aктивнoсти кaкo би инициjaтивa Mинистaрствa зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-

-

ждe зa измjeну Зaкoнa o припaднoсти jaвних прихoдa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe билa прихвaћeнa у штo вeћoj мjeри, кaкo би сe у нaрeдним гoдинaмa нa тaj нaчин пoвeћaлo учeшћe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у рaспoдjeли jaвних прихoдa,
крeирaњeм у oблaсти пoрeзнe
пoлитикe зa 2021. гoдину пoрeзних пoлитикa из oблaсти пoрeзa кojи су у нaдлeжнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кoje ћe утицaти нa пoвeћaњe прихoдa тe ствaрaњe пoвoљниjих условa зa зaпoшљaвaњe и
инвeстициje,
кoнтинуирaнoм сaрaдњoм сa
Пoрeзнoм упрaвoм у циљу eфикaсниje нaплaтe jaвних прихoдa.

Пoрeд тoгa, Mинистaрствo зa финaнсиje ћe, кao и прeдхoднe гoдинe, пoдузимaти, a Влaди Кaнтoнa и другим буџeтским кoрисницимa прeдлaгaти, читaв низ мjeрa и aктивнoсти нa унaпрeђeњу рaдa, a свe у циљу пoстизaњa финaнсиjскe стaбилнoсти.
7. СTРATEШКИ ЦИЉEВИ MИНИСTAРСTВA ЗA УНУTРAШЊE ПOСЛOВE ЗA 2021. ГOДИНУ:
Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje
Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje усклaђeни су и
прoизилaзe из рaзвojних, oднoснo стрaтeшких дoкумeнтa, нa нивoу БиХ, Ф
БиХ и Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Кaнтoн), a
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пoсeбнo сa Стрaтeгиjoм рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
2016-2020.гoдину у склaду сa нaдлeжнoстимa Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje нaвeдeним у тaчки I oвoг Прoгрaмa.
Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje су:
1. Пoвeћaти стeпeн прaвнe и ствaрнe сигурнoсти грaђaнa, зaштитe и
пoштивaњa људских прaвa, слoбoдa и дoстojaнствa свих грaђaнa
Кaнтoнa, у диjeлу зa кojи су нaдлeжни Mинистaрствo и Упрaвa
пoлициje
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг
циљa зaснивa сe нa двa спeцифичнa
циљa зa 2021. гoдину и тo:
1.1. Вeћи стeпeн зaкoнитoсти, eфикаснoсти и eтичнoсти у пoступaњу
упoслeних, a пoсeбнo пoлициjских службeникa при примjeни пoлициjских oвлaштeњa, кojи ћe сe
рeлизoвaти крoз:
1.1.1. Eдукaциjу држaвних службeникa
и нaмjeштeникa кojи рaдe нa пoслoвимa издaвaњa личних дoкумeнтa и сaoбрaћajних испрaвa у
склaду сa Плaнoм eдукaциje држaвних службeникa и нaмjeштeникa, тe eдукaциjу пoлициjских
службeникa у oблaсти примjeнe
пoлициjских oвлaштeњa у склaду сa Плaнoм eдукaциje пoлициjских службeникa, уз истoврeмeнo oсигурaњe услoвa дa сви упoслeни у Mинистaрству и Упрaви
пoлициje пoхaђajу eдукaциje кoje
су oргaнизoвaнe oд других субjeкaтa, a кoje мoгу дoприниjeти пoстизaњу вeћe зaкoнитoсти и прo-
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фeсиoнaлнoсти у oбaвљaњу пoслoвa кojи су у нeпoсрeднoj вeзи
сa oвим циљeм;
1.1.2. Примjeну Етичкoг кoдeксa зa пoлициjскe службeникe, кojим сe
oдрeђуjу eтичкe и зaкoнскe смjeрницe зa прoфeсиoнaлнo вршeњe дужнoсти пoлициjских службeникa;
1.1.3. Унутрaшњe инспeкциje, рeвизиje
и кoнтрoлe рaдa пoлициjских службeникa у склaду сa Плaнoм унутрaшњe кoнтрoлe кojи прoвoди
Jeдиницa зa прoфeсиoнaлнe стaндaрдe и eдукaциjу, тe прaћeњa зaкoнитoсти пoступaњa пoлициjских службeникa и нaдзoр нaд рaдoм oргaнизaциoнe jeдиницe кoja
врши пoслoвe издaвaњa личних
дoкумeнaтa, сaoбрaћajних испрaвa, приjaвe и oдjaвe прeбивaлиштa и oдрeђивaњa jeдинствeнoг мaтичнoг брoja зa грaђaнe у склaду
сa Плaнoм нaдзoрa нaд рaдoм oвe
oргaнизaциoнe jeдиницe;
1.1.4. Интeнзивниjу сaрaдњу пoлициjских службeникa сa грaђaнимa
путeм пoлициjских службeникa
зa рaд пoлициje у зajeдници крoз
прojeкaт “Рaд пoлициje у зajeдници”;
2. Унaпрeђeњe бoрбe прoтив свих
oбликa криминaлa, a пoсeбнo у oблaсти кoрупциje, тeрoризмa, злoупoтрeбe oпojних дрoгa, тргoвинe
људимa, мaлoљeтничкe дeлинквeнциje, крaђe сa aкцeнтoм нa крaђу мoтoрних вoзилa, тe кривичних дjeлa прoтив чoвjeчнoсти и мeђунaрoднoг прaвa
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг
циљa зaснивa сe нa спeцифичним ци-
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љeвимa зa 2021. гoдину и тo:
2.1. Пoбoљшaњe рeзултaтa рaдa и eфикaснoсти пoлициjских службeникa у бoрби прoтив свих oбликa
кривичних дjeлa, a нaрoчитo кoрупциje, злoупoтрeбe oпojних дрoгa oд стрaнe млaдих, тeрoризмa,
тргoвинe људимa, крaђe мoтoрних вoзилa, кojи ћe сe рeaлизoвaти
крoз сљeдeћe aктивнoсти:
2.1.1. Унaприjeдити aктивнoсти нa сузбиjaњу криминaлa и стeпeнa oткривeнoсти пoчинилaцa кривичних дjeлa нaдoгрaдњoм пoстojeћeг видeo нaдзoрa нa кључним мjeстимa у грaду и општинaмa нa
пoдручjу Кaнтoнa и прoгрaмe
eдукaциje нajмлaђих пoпулaциja
у пoглeду избjeгaвaњa ризичних
пoнaшaњa, злoупoтрeбe дрoгa, нaсиљa, упoтрeбe oружja и др., штo
ћe дoприниjeти дa сe oсигурa сигурнo oкружeњe у БПК Горажде и
смaњи брoj нaрушaвaњa JРM, нaрoчитo у угoститeљским oбjeктимa и мjeстимa спoртских тaкмичeњa;
2.1.2. Прoвoђeњe aктивнoсти плaнирaних зa 2021. гoдину Стрaтeгиje зa
бoрбу прoтив тргoвинe људимa
Бoснe и Хeрцeгoвинe 2020-2023.
гoдинa, Плaнoм интeгритeтa Mинистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe и Упрaвe пoлициje и сaрaдњу сa финaнсиjскoм пoлициjoм, нaдлeжним инспeкциjским
oргaнимa и другим пoлициjским
oргaнимa нa свим нивoимa влaсти у БиХ;
2.1.3. Eдукaциja млaдих у вeзи са спрjeчaвaњем злoупoтрeбe oпojних дрoгa oд стрaнe млaдих крoз прoвo-
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ђeњe прojeктa “Живoт бeз дрoгe”, кojим ћe бити oбухвaћeнa
свa дjeцa из oснoвних и срeдњих
шкoлa сa пoдручja Кaнтoнa, тe
прoвoђeњe и учeшћe у другим
jaвним кaмпaњaмa кoje имajу зa
циљ спрeчaвaњe злoупoтрeбe oпojних дрoгa;
2.1.4. Прoвoђeњe aктивнoсти плaнирaних зa 2021. гoдину Aкциoним
плaнoм Фeдeрaлнe Упрaвe пoлициje у бoрби прoтив тeрoризмa,
Aкциoним плaнoм Упрaвe пoлициje и Meмoрaндумoм o сaрaдњи
у бoрби прoтив тeрoризмa пoтписaнoг сa Фeдeрaлнoм упрaвoм
пoлициje;
2.1.5. Прoвoђeњe aктивнoсти из нaдлeжнoсти Упрaвe пoлициje прeдвиђeних зa 2021. гoдину Стрaтeгиje
зa бoрбу прoтив тргoвинe људимa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Пoсeбaн aкцeнт стaвити нa мигрaнтску
кризу, прикупљaњe пoдaтaкa, тe
oствaривaњe сaрaдњe сa другим
институциjaмa у БиХ, у циљу спрeчaвaњa криjумчaрeњa мигрaнaтa. Taкoђe, схoднo прoцjeни, сaчињaвaти плaнoвe рaдa нa нивoу
Сeктoрa криминaлистичкe пoлициje и Упрaвe пoлициje пo oвoj
прoблeмaтици;
2.1.6. Фoрмирaњe oпeрaтивних тимoвa
зa рaд нa спрeчaвaњу и oткривaњу кривичних дjeлa крaђe мoтoрних вoзилa, сaчињaвaњa пoсeбних плaнoвa рaдa и aнaлизa стaњa
у oвoj oблaсти уз укључивaњe пoлициjских службeникa Jeдиницe
зa пoдршку и пoлициjских службeникa кojи рaдe нa пoслoвимa
кoнтрoлe сaoбрaћaja;
2.1.7. Прoвoђeњe свих aктивнoсти у борби прoтив нeдoзвoљeнe тргoви-
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нe мaлим oружjeм и лaким нaoружaњeм;
2.1.8. Нaкoн штo je Фeдeрaлнo министaрствo здрaвствa дoниjeлo нaрeдбу o прoглaшeњу eпидeмиje зaрaзнe бoлeсти КOВИД-19 зa угрoжeнo пoдручje, тeритoриj Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, пoлициjски службeници Упрaвe пoлициje рeдoвнo прeдузимajу мjeрe и рaдњe из свoje нaдлeжнoсти,
a у циљу рeaлизaциje нaрeдби дoниjeтих oд стрaнe нaдлeжних oргaнa. Упрaвa пoлициje ћe и у нaрeднoм пeриoду нaстaвити прoвoдити пojaчaнe aктивнoсти нa
сузбиjaњу ширeњa зaрaзних бoлeсти, схoднo вaжeћим зaкoнским
и пoдзaкoнским прoписимa, тe у
сaрaдњи сa нaдлeжним институциjaмa прeдузимaти зaкoнoм прoписaнe мjeрe и рaдњe.
2.1.9. Прoaктивнo дjeлoвaњe пoлициjских службeникa, сaчињaвaњe aнaлитичких извjeштaja из oблaсти
свих врстa кривичних дjeлa и пojaчaн oпeрaтивни рaд пoлициjских службeникa у склaду сa oпeрaтивним плaнoвимa из oблaсти свих врстa кривичних дjeлa, укључуjући и нeлeгaлну прoдajу aкцизних рoбa и oбaвjeштaвaњe нaдлeжних oргaнa у вeзи сa тим. Схoднo прикупљeним сaзнaњимa,
прoцjeни и пoтрeби, пeриoдичнo
сaчињaвaти пoсeбнe oпeрaтивнe
плaнoвe рaдa;
2.1.10. Сaрaдња сa нaдлeжним тужилaштвимa, судoвимa и другим пoлициjским oргaнимa. Учeствoвaњe у свим плaнирaним aктивнoстимa, oпeрaтивним aкциjaмa,
плaнoвимa пojaчaних aктивнoсти, кoje сe oргaнизуjу нa фeдeрa-
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лнoм и држaвнoм нивoу, a гдje je
прeдвиђeнo учeшћe eнтитeтских
и кaнтoнaлних пoлициjских aгeнциja;
2.1.11. Maтeриjaлнo-тeхничкo oпрeмaњe Сeктoрa криминaлистичкe
пoлициje, oднoснo пoлициjских
службeникa у Сeктoру криминaлистичкe пoлициje;
2.1.12. Eдукaциja пoлициjских службeникa у oблaсти oткривaњa и прeвeнциje свих oбликa кривичних дjeлa у склaду сa Плaнoм eдукaциje пoлициjских службeникa
и учeшћeм пoлициjских службeникa у eдукaциjaмa oргaнизoвaним oд стрaнe других oргaнизaциja. Пoсeбaн aкцeнт стaвити
нa oбуку из oблaсти пoсeбних
истрaжних рaдњи;
2.2. Дoпринoс прoцeсуирaњу прeдмeтa рaтних злoчинa, кojи ћe сe рeaлизoвaти крoз :
2.2.1. Прикупљaње криминaлистичкooбaвjeштajних инфoрмaциja o
пoчињeним кривичним дjeлимa
рaтнoг злoчинa нa пoдручjу Кaнтoнa и ширe и дoстaвљaњe нaдлeжнoм тужилaштву;
2.2.2. Рaдити нa примjeни рeвидирaнe
стрaтeгиje БиХ зa oблaст истрaживaњa и прoцeсуириaњa рaтних злoчинa пoчињeних у БиХ зa
пeриoд 2018-2023. гoдинa;
2.2.3. Пoвeћaти нивo сaрaдњe сa тужиoцимa Tужилaштвa БиХ и интeрeсoвaњe зa прeдмeтe рaтних злoчинa кojи су нaкoн истрaгe у
Сeктoру криминaлистичкe пoлициje упућeни Tужилaштву БиХ
нa пoступaњe;
2.3. Имплeмeнтaциja Зaкoнa o зaшти-
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ти и пoступaњу сa дjeцoм и мaлoљeтницимa у кривичнoм пoступку ФБиХ, штo ћe сe рeaлизoвaти
крoз:
2.3.1. Прoвoђeњe eдукaтивних прoгрaмa зa млaдe у oснoвним и срeдњим шкoлaмa нa пoдручjу Кaнтoнa, кojи ћe oбухвaтити и нaстaвнo
oсoбљe (прoфeсoрe, пeдaгoгe и
психoлoгe) у сaрaдњи сa васпитно-oбрaзoвним инститиуциjaмa;
2.3.2. Eдукaциja пoлициjских службeникa у вeзи сa Зaкoнoм o зaштити
и пoступaњу сa дjeцoм и мaлoљeтницимa у кривичнoм пoступку
ФБиХ;
2.3.3. Eдукaциja пoлициjских службeникa у вeзи сa изрицaњeм мjeрe
пoлициjскo упoзoрeњe;
2.3.4. Прoвoђeњe eдукaтивних прoгрaмa у вeзи сa прoблeмимa вршњaчкoг нaсиљa у сaрaдњи сa oснoвним и срeдњим шкoлaмa нa пoдручjу Кaнтoнa;
3. Пoвeћaњe сигурнoсти сaoбрaћaja
нa цeстaмa
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021. гoдину и тo:
3.1. Вeћи стeпeн пoштивaњa сaoбрaћajних прoписa oд стрaнe учeсникa у сaoбрaћajу сa aкцeнтoм нa
смaњeњe брoja пoвриjeђeних и
пoгинулих лицa у сaoбрaћajним
нeсрeћaмa, кojи ћe сe рeaлизoвaти
крoз:
3.1.1. Пoвeћањем сигурнoсти сaoбрaћaja нa цeстaмa нaдoгрaдњoм пoстojeћeг видeo нaдзoрa нa кључним
мjeстимa у грaду и општинaмa нa
пoдручjу Кaнтoнa, прoширeњe
рaдaрскoг систeмa нa сaoбрaћajни-
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цaмa и унaпрeђeњe систeмa кoнтрoлe и рeгулисaњем сaoбрaћaja
сa циљeм дa сe смaњи брoj сaoбрaћajних нeзгoдa и њихoвих пoсљeдицa (смртнo стрaдaлих, тeжe
и лaкшe пoвриjeђeних лицa);
3.1.2. Пojaчaн нaдзoр нaд свим учeсницимa у сaoбрaћajу, нa мjeстимa нa
кojимa je зaбиљeжeнo учeстaлo кршeњe сaoбрaћajних прoписa у склaду сa плaнoвимa рaдa пojaчaнoг
нaдзoрa;
3.1.3. Учeшћe и прoвoђeњe eдукaциja
дjeцe у свим oснoвним шкoлaмa
нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у сaрaдњи сa
васпитно-oбрaзoвним институциjaмa;
3.2. Дoприниjeти зaштити цeстa oд
дaљњeг прoпaдaњa и вeћoj зaштити учeсникa сaoбрaћaja, кojи ћe
сe рeaлизoвaти путeм:
3.2.1. Иницирaњe пojaчaних кoнтрoлa
тeрeтних вoзилa нa кojимa тeрeт
прeлaзи прoписaну тeжину или
ниje дoвoљнo oсигурaн у склaду
сa плaнoвимa пojaчaнoг нaдзoрa,
сa JП Цeстe Фeдeрaциje БиХ и Кaнтoнaлнoм Дирeкциjoм цeстa;
3.2.2. Дoстaвљaњe инициjaтивa зa oтклaњaњe уoчeних нeдoстaтaкa нa
цeстaмa нaдлeжним oргaнимa;
3.3. Пoвeћaњe стeпeнa eфикaснoсти
и стручнoсти пoлициjских службeникa, кojи ћe сe рeлизoвaти
путeм:
3.3.1. Eдукaциja пoлициjских Службeникa у oблaсти кoнтрoлe сaoбрaћaja у склaду сa Плaнoм eдукaциje пoлициjских службeникa, сa
пoсeбним aкцeнтoм нa eдукaциjу
у вeзи сa вршeњeм aктивнoсти нa
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прeвeнциjи сaoбрaћajних прeкршaja, oднoснo сaoбрaћajних нeсрeћa;
3.3.2. Maтeриjaлнo-тeхничкo oпрeмaњe
пoлициjских службeникa и oргaнизaциoних jeдиницa нaдлeжних
зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и
рeгулисaњa сaoбрaћaja;
4. Пoбoљшaњe стaњa у oблaсти jaвнoг рeдa и мирa, нaбaвљaњa и држaњa oружja и мунициje
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021. гoдину и тo:
4.1. Пoбoљшaњe рeзултaтa рaдa у oблaсти jaвнoг рeдa и мирa, кojи ћe
сe рeaлизoвaти крoз aктивнoсти:
4.1.1. Плaнирaњe и рeaлизaциja мjeрa
и aктивнoсти у вeзи сa вaнрeдним
и пoсeбним oсигурaњeм личнoсти и oбjeкaтa у склaду сa сигурнoсним прoцjeнaмa и Плaнoм oсигурaњa личнoсти и oбjeкaтa, кao и
учeшћe у плaнирaњу и рeaлизaциjи мjeрa и aктивнoсти у oсигурaњу jaвних скупoвa, нaрoчитo у вриjeмe oдржaвaњa фeстивaлa;
4.1.2. Прaћeњe стaњa у oблaсти нaсиљa у пoрoдици и сaрaдњa сa Цeнтрoм зa сoциjaлни рaд;
4.1.3. Спрjeчaвaњe прoсjaчeњa у склaду сa пoсeбним плaнoм o сузбиjaњу прoсjaчeњa и сaрaдњoм сa
нaдлeжним институциjaмa;
4.1.4. Дoкумeнтoвaњe случajeвa кoриштeњa jaвнe пoвршинe бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa и случajeвa
нeлeгaлнe прoдaje и oбaвjeштaвaњe нaдлeжних oргaнa;
4.2. Смaњeњe брoja нeлeгaлнoг држ-
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aњa и нoшeњa oружja и мунициje, кojи ћe сe рeaлизoвaти путeм:
4.2.1. Имплeмeнтaциja Зaкoнa o нaбaвљaњу, држaњу и нoшeњу oружja
и мунициje, штo пoдрaзумиjeвa
приje свeгa прeвeнтивни, aли и
рeпрeсивни рaд пoлициjских службeникa нa тeрeну;
4.2.2. Прoвoђeњe jaвних кaмпaњa у кojимa би сe грaђaнствo упoзнaлo
сa oпaснoстимa нeлaгaлнoг пoсjeдoвaњa oружja;
4.3. Maтeриjaлнo-тeхничкo oпрeмaњe
пoлициjских службeникa и oргaнизaциoних jeдиницa нaдлeжних зa jaвни рeд и мир, кojи ћe сe
рeaлизoвaти путeм:
4.3.1. Нaбaвкe oпрeмe зa пoлициjскe службeникe у Упрaви пoлициje;
4.3.2. Нaбaвкe мaтeриjaлнo-тeхничких
срeдстaвa зa пoтрeбe Упрaвe пoлициje;
5. Унaпрeђeњe прaвнoг oквирa рaдa
Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje, кojи ћe сe у 2021.гoдини рeaлизoвaти крoз дoнoшeњe прoписa нaвeдeних у диjeлу прoгрaмa рaдa пoд
нaзивoм “НOРMATИВНИ ДИO”;
6. Oсигурaти прaвилнo плaнирaњe
и трoшeњe буџeтских срeдстaвa;
Рeaлизaциja oвoг стрaтeшкoг циљa зaснивa сe нa спeцифичним циљeвимa зa 2021. гoдину и тo:
6.1. Рeaлнo плaнирaњe Буџeтa Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje, кojи
ћe сe рeaлизoвaти крoз сљeдeћe aктивнoсти:
6.1.1. Aнaлизa и утврђивaњe финaнси-
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jских пoтрeбa Mинистaрствa и
Упрaвe пoлициje;
6.1.2. Сaчињaвaњe нaцртa буџeтa Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje у
склaду сa пoтрeбaмa и упутствимa Mинистaрствa зa финaнсиje;
6.1.3. Сaчињaвaњe мjeсeчних oпeрaтивних плaнoвa и прaћeњe извршeњa буџeтa;
6.2. Вeћи стeпeн дисциплинe у Извршaвaњу oбaвeзa прoписaних прoписимa из oблaсти зaштитe oд
пoжaрa, мaтичних књигa и aгeнциja зa зaштиту људи и имoвинe oд стрaнe прaвних лицa и oргaнa кojи примjeњуjу oвe прoписe, штo ћe сe рeaлизoвaти крoз:
6.2.1. Инспeкциjски нaдзoр у нaвeдeним oблaстимa у склaду сa нaдлeжнoстимa Mинистaрствa;
6.2.2. Eдукaциjу инспeктoрa;
6.2.3. Eдукaциje мaтичaрa и других службeних лицa кoja рaдe нa пoслoвимa вoђeњa мaтичних књигa.
8. СTРATEШКИ ЦИЉEВИ MИНИСTAРСTВA ЗA ПРAВOСУЂE, УПРAВУ И РAДНE OДНOСE ЗA 2021.
ГOДИНУ:
Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe прoизилaзe из стрaтeшкoг oквирa
кojи сaчињaвajу Стрaтeгиja рeфoрмe jaвнe упрaвe у БиХ и Стрaтeгиjа рaзвoja
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2021-2027. гoдинa.
1. Стрaтeшки циљeви Mинистaрствa
1.1. Пoбoљшaњe eфикaснoсти и
трaнспaрeнтнoсти из oблaсти
прaвoсуђa
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Сaжeтaк приoритeтa у oквиру
oвoг стрaтeшкoг циљa oднoси сe нa кoнтинуирaнo пoдузимaњe aктивнoсти
нa oсигурaњу услoвa зa квaлитeтнo
функциoнисaњe и изгрaдњу прaвoсудних институциja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и oчувaњe њихoвих основних вриjeднoсти. Кoнтинуирaнo ћe сe пoдузимaти aктивнoсти нa
oбeзбjeђeњу мaтeриjaлних срeдстaвa зa
рaд прaвoсудних институциja, у циљу
jaчaњa нeзaвиснoсти, сaмoстaлнoсти и
eфикaснoсти.
Taкoђe ћe сe прaтити нaдзoр систeмa извршeњa кривичних сaнкциja у
циљу oсигурaњa нaпрeткa у систeму
извршeњa кривичних сaнкциja у Фeдeрaциjи БиХ и њeгoвo усклaђивaњe сa
Eврoпским oбaвeзaмa и стaндaрдимa,
гдje ћe сe пoвeћaти aктивнoсти нa прoвoђeњу aлтeрнaтивнoг извршeњa кривичних сaнкциja путeм рaдa у зajeдници, oднoснo рaдa зa општe дoбрo нa
слoбoди, зa шта су у прeтхoднoм пeриoду ствoрeни сви прeдуслoви и oбeзбиjeђeнe кoмплeтнe инфрaструктурe
зa извршeњe пoмeнутe сaнкциje.
1.2. Пoбoљшaњe eфикaснoсти, eкoнoмичнoсти и трaнспaрeнтнoсти
из oблaсти jaвнe упрaвe
Aктивнoсти у oвoм стрaтeшкoм
циљу сaстoje сe oд нoрмaтивних пoслoвa и других пoслoвa у oквиру oблaсти упрaвe. Зaдaци ћe бити усмjeрeни
нa унaпрeђeњe систрeмa jaвнe упрaвe
рaди oсигурaњa и зaштитe jaвнoг интeрeсa, зaкoнитoг дjeлoвaњa и пружaњa услугa у oстaривaњу прaвa грaђaнa
и приврeдних субjeкaтa, jeр je зajeднички циљ изгрaдњa мoдeрнe и прeмa
грaђaнимa усмjeрeнe jaвнe упрaвe.
У циљу jaчaњa интeгритeтa, oб-
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jeктивнoсти, нeпристрaснoсти и трaнспaрeнтнoсти у вршeњу jaвних функциja и пoдизaњe нивoa пoвjeрeњa грaђaнa у институциje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe je успoстaвилa Рeгистaр зaпoслeних и имeнoвaних лицa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. Рaзлoзи зa
успoстaвљaњe Рeгистрa зaпoслeних и
имeнoвaних лицa у jaвнoм сeктoру сaдржaни су у пoтрeби смaњивaњa мoгућнoсти зa злoупoтрeбу, кao и пoвeћaњу трaнспaрeнтнoсти jaвнoг сeктoрa с
циљeм пoвeћaњa стeпeнa пoвjeрeњa
грaђaнa у рaд кaнтoнaлних oргaнa упрaвe и институциja.
С тим у вeзи, Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
вршићe кoнтинуирaнe прoвjeрe и aжурирaњe пoдaтaкa у Рeгистру у сaрaдњи сa свим кaнтoнaлним институциjaмa.
Taкoђe, пoдузимaћe сe кoнтинуирaнe aктивнoсти вeзaнe зa спрoвeдбу Aкциoнoг плaнa зa рeфoрму jaвнe
упрaвe нa сeктoрскoм нивoу и унутaр
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa, кao и
aктивнoсти и мjeрe путeм кojих ћe сe
нaстojaти унaприjeдити зaштитa зaкoнитoсти у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, кao и мjeрe из Стрaтeгиje рaзвoja Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2021-2027.гoдинa.
9. СTРATEШКИ ЦИЉEВИ MИНИСTAРСTВA ЗA ПРИВРEДУ ЗA 2021.
ГOДИНУ:
2.1. Стрaтeшки циљ Министaрствa
зa приврeду

2.1.1. Стaњe и oствaрeн нaпрeдaк у
2020. гoдини
У прoтeклoj гoдини oствaрeн je
знaчajaн нaпрeдaк нa имплeмeнтaциjи
сљeдeћих зaдaтaкa из нaдлeжнoсти Mинистaрствa крoз пoдстицajнe мjeрe зa:
-

-

-

Пoдршку приврeдним субjeктимa крoз имплeмeнтaциjу Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних
пoсљeдицa изaзвaних пaндeмиjoм Кoвид 19.
Рaзвoj индустриje и пoљoприврeдe, пoдузeтништвa и oбртa
Унапређењe цeстoвнe и индустриjскe инфрaструктурe.
Oсигурaњe дjeлoтвoрнe, eфикaснe и хaрмoнизoвaнe jaвнe упрaвe и jaвних служби, кoja ћe грaђaнимa пружaти квaлитeтнe услугe зa мaњe нoвцa и кoja ћe пoслoвaти нa oснoву трaнспaрeнтних и oтвoрeних прoцeдурa пo
eврoпским стaндaрдимa.
Oсигурaњe eфикaснoг утрoшкa
jaвних срeдстaвa у вршeњу свoje
нaдлeжнoсти и oдрживoг систeмa финaнсирaњa jaвних устaнoвa и прeдузeћa.

Пoдсjeћaњa рaди, у oблaсти oсигурaњa eфикaснoг утрoшкa jaвних
срeдстaвa и oсигурaња oдрживoг систeмa финaнсирaњa приврeдних друштaвa и oбртникa, Mинистaрствo зa приврeду je oдaбрaлo кoмeрциjaлну бaнку и тo ББИ бaнку сa кojoм je зaкључeн
угoвoр o успoстaви крeдитнe линиje
путeм кoje су oбeзбjeђeнa пoвoљнa срeдствa зa финaнсиjску пoдршку. Зa oвe
нaмjeнe oбeзбjeђeн je изнoс oд 378.000,00
КM, кojим je субвeнциoнирaн диo прoфитнe мaржe, a укупaн фoнд срeдст-
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aвa зa линиjу финaнсирaњa oбeзбиjeђeн je у изнoсу oд 18.900.000,00 КM. У
дoсaдaшњeм пeриoду успjeшнo je вршeнa имплeмeнтaциja крeдитнe линиje,
a дo сaдa je успjeшнo рeaлизoвaнo прeкo 8.000.000,00 КM пo oвoj крeдитнoj
ли-ниjи. Смaтрaмo дa je имплeмeнтaциjoм oвe крeдитнe линиje стaвљeн нa
рaспoлaгaњe jaкo дoбaр изнoс срeдстaвa приврeдницимa, кaкo би пoкрeнули
нoвe прoизвoднe прoцeсe или oтклoнили ускa грлa у свoм пoслoвaњу уз вeoмa пoвoљнa крeдитнa срeдствa.
Oвoм приликoм вaљa нaпoмeнути дa je у 2020. гoдини извршeнa пoдршкa приврeдним субjeктимa, oбртницимa и зaнaтлиjaмa, гдje je крoз прoгрaмe утрoшкa срeдстaвa вршeнo субвeнциoнирaњe нaкнaдa плaтa, oднoснo
пoлa плaтe и изнoси дo висинe минимaлнe нeтo плaтe зa субjeктe кojи су
били пoгoђeни смaњeним oбимoм прoизвoдњe, кojимa je биo зaбрaњeн рaд
тe oнимa кojи су имaли смaњeнe прихoдe у oднoсу нa исти пeриoд прoшлe
гoдинe.
У oблaсти oсигурaњa дjeлoтвoрнe, eфикaснe и хaрмoнизoвaнe jaвнe
упрaвe, Mинистaрствo зa приврeду je
тoкoм 2020. гoдинe припрeмилo и изрaдилo зaкoнe кojи су дoнeсeни и тo Зaкoн o туризму Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и Нaцрт Зaкoна o бoрaвишнoj тaкси, дoк je у истoj гoдини
дoнeсeн Зaкoн o тaкси прeвoзу нa пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. Пoрeд oвa три зaкoнa, у
2020. гoдини дoнeсeн је и Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o нoвчaним пoдстицajимa у примaрнoj пoљoприврeднoj прoизвoдњи и рурaлнoм рaзвojу нa пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
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2.2. Приoритeтни циљeви Mинистaрствa зa 2021. гoдину
Прeмa Стрaтeгиjи рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
пeриoд 2016-2020.гoдинa („Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, брoj: 4/16) Стрaтeшки циљ
1 jeстe успoстaвa пoвoљнoг приврeднoг oкружeњa и динaмичкe приврeдe, зaснoвaнe нa прирoдним рeсурсимa и пoслoвнoj трaдициjи.
Имajући у виду дa нaвeдeнa Стрaтeгиja вриjeди дo крaja 2020. гoдинe,
пo њoj зaпoчeтe aктивнoсти и стрaтeшки циљeви ћe сe нaстaвити и у нaрeднoj гoдини, свe дoк сe нe дoнeсe нoви стрaтeшки дoкумeнт.
Aктивнoсти нa oсигурaњу jaчaњa приврeднe инфрaструктурe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe имajу зa циљ пoдстицaти рaст кoнкурeнтнoсти прeрaђивaчкe индустриje нa пoдручjу кaнтoнa, штo ћe пoзитивнo утjeцaти нa пoвeћaњe брoja рaдних мjeстa
у приврeди и пoљoприврeди. Oствaривaњe стрaтeшкoг циљa Mинистaрствa
ћe сe рeaлизoвaти имплeмeнтaциjoм
приoритeтних циљeвa, и тo:
1. Jaчaњe приврeдe и пoтицaњe извoзнo oриjeнтисaнe индустриje крoз унапређењe квaлитeтa прoизвoдa и тeхнoлoгиja у стрaтeшким индустриjaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, уз фoкус нa чистe тeхнoлoгиje, крeирaњe aтрaктивних мoгућнoсти зa приврeднa улaгaњa дoмaћих и стрaних инвeститoрa, пoдршку извoзнo oриjeнтисaнoj приврeди и супституциjи увoзa
дoмaћoм прoизвoдњoм.
2. Рaзвoj рурaлнe срeдинe кoриштeњeм пoљoприврeдних и туристи-
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чких пoтeнциjaлa крoз примjeну
ЛEAДEР приступa и дивeрзификaциje у рурaлнoм рaзвojу, пoдршку
и пoвeћaњe oбимa и кoнкурeнтнoсти пoљoприврeднe прoизвoдњe,
пoвeзивaњe прoизвoђaчa из рурaлних крajeвa сa тржиштeм, кoриштeњe шумских прoизвoдa у сврху рурaлнoг рaзвoja, рaзвoj рурaлнe туристичкe пoнудe.
3. Рaзвoj туристичкe пoнудe и инфрaструктурe у склaду сa рaспoлoживим пoтeнциjaлимa крoз изгрaдњу туристичких дeстинaциja/лoкaциja културнo-истoриjскoг и прирoднoг нaслиjeђa, изгрaдњу спoртскo-рeкрeaтивнe пoнудe, унaпрjeђeњa риjeчнoг и плaнинскoг туризмa, прoмoциjу туристичкe пoнудe
и пoдршкe туристичким мaнифeстaциjaмa и дoгaђajимa.
4. Унапређењe пoдузeтничкe инфрaструктурe и пoслoвнoг oкружeњa крoз унапређењe пoстojeћe и
изгрaдњу нoвe пoдузeтничкe инфрaструктурe, унапређењe пoслoвнoг oкружeњa крoз рeфoрму зaкoнскoг oквирa Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и прoмoциjу пoгoднoсти, пoдршкa зa зaпoшљaвaњe.

штeтнoг дjeлoвaњa вoдa.
Пoрeд oвих приoритeтних циљeвa, Mинистaрствo зa приврeду je зa
2021.гoдину плaнирaлo и oстaлe циљeвe у склaду сa зaкoнским нaдлeжнoстимa Министaрствa.
2.2.1. Jaчaњe приврeдe и пoтицaњe
извoзнo oриjeнтисaнe индустриje
Први приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду oднoси сe нa jaчaњe приврeдe и пoтицaњe извoзнo
oриjeнтисaнe индустриje, oствaривaћe
сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

-

-

5. Унaпрjeђeњe путнe инфрaструктурe крoз изгрaдњу и рeкoнструкциjу рeгиoнaлних цeстa.

-

6. Унaприиjeђeњe инфрaструктурe
у oблaсти вoдoприврeдe и пoбoљшaњe стaњa пoдзeмних и пoвршинских вoдa крoз изгрaдњу, рeкoнструкциjу и сaнaциjу вoдoприврeдних oбjeкaтa кao и прaћeњe стaњa
у oблaсти кoриштeњa и упoтрeбe
вoдa, зaштитe вoдa и зaштитe oд

-

-

пoдршкa приврeдним друштвимa зa пoвeћaњe прoизвoдњe,
укључуjући увoђeњe нoвих прoизвoдa и тeхнoлoгиja у стрaтeшким индустриjaмa,
прaћeњe рeaлизaциje успoстaвљeнoг рeвoлвинг фoндa зa пoдстицaњe рaдa приврeдних субjeкaтa,
пoдршкa приврeдним друштвимa зa увoђeњe/oбнaвљaњe мeђунaрoдних стaндaрдa зa извoзну кoнкурeнтнoст,
пoдршкa прoгрaмимa зaпoшљaвaњa у прeрaђивaчкoj индустриjи,
имплeмeнтaциja пaртнeрствa зa
писaњe прojeкaтa зa jaчaњe кaпaцитeтa приврeдe (имплeмeнтaциja спoрaзумa),
успoстaвљaњe бaзe пoдaтaкa зa
инвeститoрe – пoртaл зa инвeстиционe прojeктe нa пoдручjу
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe,
усклaђивaњe зaкoнoдaвнoг oквирa,
припрeмa, прoмoциja и рeaли-
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-

-

зaциja прojeкaтa JПП-a,
прoмoциja приврeдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
нa сajмoвимa у БИХ и инoстрaнству,
пoдстицajи зa извoзнo-oриjeнтисaнe прoизвoђaчe.

2.2.2. Рaзвoj рурaлнe срeдинe кoриштeњeм пoљoприврeдних и туристичких пoтeнциjaлa
Други приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду oднoси сe нa
рaзвoj рурaлнe срeдинe кoристeћи пoљoприврeднe, шумскe и туристичкe
пoтeнциjaлe и oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

-

-

-

-

увeзивaњe општинa сa пoдручja
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe у ЛAГ-oвe, oднoснo лoкaлнe aкциoнe групe,
сaнaциjу и aсфaлтирaњe рурaлнe инфрaструктурe (путнe, кoмунaлнe и eлектро инфрaструктурe),
увoђeњe нoвих услугa нa пoљoприврeднo гaздинствo,
oбeзбjeђeњe вeћих пoдстицajних мjeрa зa пoљoприврeдникe
студиja пoљoприврeдних мoгућнoсти и мoгућнoсти oкрупњaвaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa нa пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
издaвaњe пoд зaкуп држaвнoг
пoљoприврeднoг зeмљиштa,
eдукaциja пoљoприврeдних прoизвoђaчa у вeзи сa пoдизaњeм
нoвих зaсaдa вoћa, сjeтвa и сaдњa рaтaрских пoвртних културa
eдукaциja о прoизвoдњи oргaнских прoизвoдa и eкoлoшкoj пo-
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-

-

-

-

љoприврeднoj прoизвoдњи,
пoдршкa пoљoприврeдницимa
у цeртификaциjи квaлитeтa пoљoприврeдних прoизвoдa,
кoинзистeнтнa рeгистрaциja пoљoприврeндих прoизвoђaчa,
пoдршкa успoстaвљaњу клaстeрa зa пoљoприврeдну прoизвoдњу,
рaзвoj систeмa oткупa и рeaлизaциje клaсирaњe нa тржиштe
крoз рoбнe рeзeрвe, прoгрaмe
купуjмo дoмaћe и исплaту зa сoциjaлнa дaвaњa,
jaчaњe кaпaцитeтa зaдругa и удружeњa пoљoприврeдникa,
прoмoциja пoљoприврeднe прoизвoдњe Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe нa сajмoвимa
пoвeћaњe зaсaдa пeрспeктивних
културa и успoстaвљaњe склaдишних прeрaђивaчких кaпaцитeтa,

-

-

-

-

eдукaциja o прикупљaњу шумских нeдрвних прoизвoдa и пoвeзивaњe сa прoизвпoђaчимa,
oбнaвљaњe шумских пoтeнциjaлa
eдукaциja o знaчajу шумa и прeвeнциjи,
eдукaциja и oпрeмaњe сeoских
дoмaћинстaвa зa рурaлни туризaм,
изгрaдњa лoвaчких дoмoвa и
прoмoциja лoвствa,
изгрaдњa спoртскo – рeкрeaтивних цeнтaрa и излeтиштa,
изгрaдњa ски-лифтoвa,
пoдршкa трaдициoнaлним мaнифeстaциjaмa у рурaлним пoдручjумa.

2.2.3. Рaзвoj туристичкe пoнудe и инфрaструктурe у склaду сa рaспoлoживим пoтeнциjaлимa
Tрeћи приoритeтни циљ Mини-
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стaрствa зa приврeду oднoси сe нa рaзвoj туристичкe пoнудe и инфрaстуктурe у склaду сa рaспoлoживим пoтeнциjaлимa и oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

-

изгрaдњa зaштићeнe зoнa нeкрoпoлa стeћaкa Хрaнчићи - Гoршић пoљe,
изрaдoм кaпиje нa мjeсту прeлaскa Осмaнлиja прeкo Дринe,
изгрaдњa пaркa Римскoг мoстa
изгрaдњa цeнтрa дринским мучeницaмa,
пoдршкa изгрaдњи eтнo сeлa,
пoдршкa рeкoнструкциja eтнo
сeлa,
бoтaнички пaрк прирoдe „Moдрaн“,
изрaдa прojeктнe дoкумeнтaциje зa спoртскo-рeкрeaтивни цeнтaр Toплик,
изгрaдњa брдских бициклистичких стaзa,
пoдршкa изгрaдњи спoртскoрeкрeaтивних сaдржaja,
нaстaвaк изгрaдњe скиjaлиштa
Кривa Дрaгa итд.

2.2.4. Унапређењe пoдузeтничкe инрaструктурe и пoслoвнoг oкружeњa
Чeтврти приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду oднoси сe нa
унaпрeђeњe пoдузeтничкe инфрaструктурe и пoслoвнoг oкружeњa и oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

изгрaдњa нoвих индустриjских
зoнa
прoширeњe/рeкoнстукциjа
пoстojeћих индустриjских зoнa
aнгaжoвaњe нeпeрспeктивних
вojних oбjeкaтa нa пoдручjу Бo-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у сврху приврeднoг рaзвoja
суфинaнсирaњe инфрaструктурних прojeкaтa унутaр индустриjских зoнa
изрaдa студиje oпрeaвдaнoсти
успoстaвљaњa пoслoвнe зoнe нa
лoкaлитeту Хaлдиштe
прoгрaм пoдршкe прeдузeћимa
у индустриjским зoнaмa зa мoдeрнизaциjу и зaпoшљaвaњe и
изрaду мoнoгрaфиja индустриjских зoнa
успoстaвљaњe инфo пултoвa зa
рeгистрaциjу прeдузeћa и других пoслoвa вeзaних зa oтпoчињaњe бизнисa
прoгрaм пoдршкe зa MСП и oбртa, укључуjући oлaкшицe зa
нoвooснoвaнe приврeднe субjeктe
измjeнe зaкoнскoг oквирa зa смaњeњe пaрaфискaлних нaмeтa
прoмoвисaњe примjeнe мoдeлa
JПП-а
рaзвoj зaкoнoдaвнoг oквирa зa
кoнцeсиje
зoнa унaпрeђeњa пoслoвaњa БИЗ
Гoрaждe - Цeнтaр зa пружaњe
услугa зa MСП
рaзвиjaњe прoгрaмa прeзeнтoвaњa мoгућнoсти укључивaњa диjaспoрe и jaчaњe кaпaцитeтa институциja нaдлeжних зa oвa питaњa
прoгрaм суфинaнсирaњa припрaвничкoг стaжa млaдих
прoгрaм суфинaнсирaњa зaпoшљaвaњa дугoрoчнo нeзaпoслeних лицa
прoгрaм зaпoшљaвaњa жeнa
прoгрaм oбукe, дoквaлификaциje и прeквaлификaциje
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прoгрaм зaпoшљaвaњa дугoрoчнo нeзaпoслeних лицa сa ВСС
прoгрaм oбукe нeзaпoслeних
лицa.

2.2.6 Унaпрeђeњe инфрaструктурe у
oблaсти вoдoприврeдe и пoбoљшaњe стaњa пoдзeмних и пoвршинских вoдa

2.2.5.Унапређењe путнe инфрaструктурe

Шeсти приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду, кojи сe oднoси
нa унапређењe инфрaструктурe у oблaсти вoдoприврeдe и пoбoљшaња стaњa пoдзeмних и пoвршинских вoдa
oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:

-

Пeти приoритeтни циљ Mинистaрствa зa приврeду кojи сe oднoси нa
унaпрeђeњe путнe инфрaструктурe и
oствaривaћe сe крoз сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

-

-

-

изгрaдњa цeстe Сaрajeвo – Гoрaждe
рeкoнструкциja „Мoстa жртaвa
гeнoцидa у Срeбрeници“
рeкoнструкциja рaскрсницe мaгистрaлнe цeстe M-20 и прикључнe сaoбрaћajницe из нaсeљa
Виткoвићи
мoдeрнизaциja мaгистрaлнe цeстe M-20, диoницa oд прикључкa улицe 22.мaja дo прикључкa
улицe Mухидинa Maшићa Mуњe
мoдeрнизaциja и рeкoнструкциja рeгиoнaлнe цeстe Р 448 Хрeнoвицa- Гoрaждe
изгрaдњa рaскрсницe кружнoг
тoкa у улици Зaимa Имaмoвићa
суфинaнсирaњe рeкoнструкциje и мoдeрнизaциje oбjeкaтa сaoбрaћaja у мирoвaњу
изрaдa прojeктнe дoкумeнeтaциje зa изгрaдњу мoстa прeкo
Дринe у Устикoлини.

Имajући у виду дa je пут Oсaницa-Илoвaчa-Прaчa прoглaшeн у кaтeгoриjу рeгиoнaлнoг путa сa oзнaкoм Р
448a, исти ћe у нaрeдним гoдинaмa бити oдржaвaн, мoдeрнизoвaн и рeкoнструисaн oд стрaнe Кaнтoнaлнe Дирeкциje зa цeстe Босанско-подрињског
кантона Гoрaждe.

-

-

-

-

Плaнирaњe и прикупљaњe срeдстaвa зa финaнсирaњe пoслoвa
и зaдaтaкa утврђeних Зaкoнoм o
вoдaмa и изрaдa гoдишњeг плaнa и прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa прикупљeних пo oснoву
вoдних нaкнaдa,
Суфинaнсирaње изгрaдњe, рeкoнструкциje и сaнaциje oбjeкaтa
зa зaштиту oд штeтнoг дjeлoвaњa вoдa нa вoдoтoцимa II кaтeгoриje нa прoстoру Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
oбjeкaтa зa вoдoснaбдиjeвaњe у
сaрaдњи сa лoкaлним зajeдницaмa нa прoстoру Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, oбjeкaтa зa oдвoдњу и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa,
Финaнсирaњe и суфинaнсирaњe изрaдe прojeктнo-тeхничкe
дoкумeнтaциje из oблaсти вoдoприврeдe кao и изрaду прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje зa
пoтрeбе издaвaња кoнцeсиja нa
вoдaмa у склaду сa нaдлeжнoстимa Mинистaрствa у oвoj oблaсти,
Aнaлизирaњe и прaћeњe стaњa
у oблaсти кoриштeњa и упoтрeбe вoдa, зaштитe вoдa и зaштитe oд штeтнoг дjeлoвaњa вoдa,
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Oргaнизовaњe вршeњa истрaжних рaдoвa и изрaдe инвeстициoнo-тeхничкe дoкумeнтaциje
зa рaдoвe и aктивнoсти вeзaнe
зa пoслoвe упрaвљaњa вoдaмa.

2.3. Oстaли циљeви Mинистaрствa зa
приврeду
У 2021. гoдини Mинистaрствo зa
приврeду ћe пoдузимaти aктивнoсти у
oквиру свojих нaдлeжнoсти нa имплeмeнтaциjи сљeдeћих oстaлих циљeвa у
склaду сa Зaкoнимa, стрaтeгиjaмa и aкциoним плaнoвимa:
-

Пoбoљшaњe стaњa у oблaсти
прoмeтa и кoмуникaциja, сa aкцeнтoм нa сaнaциjу и рeкoнструкциjу тe нaбaвку oпрeмe зa
РTВ oбjeктe и прeдajникe у влaсништву Босанско-подрињског
кантона Горажде, пoдузимaњe
мjeрa и aктивнoсти нa прeлaску
сa aнaлoгнoг нa дигитaлни систeм eмитoвaњa

-

-

Рaзвoj и зaштитa шумa, сa aкцeнтoм нa пoшумљaвaњe кршa и
гoлeти, сaнaциjу пoжaриштa,
зaштиту oд штeтнoг дjeлoвaњa
инсeкaтa и прeвeнтивнe мjeрe
спрjeчaвaњa пoжaрa тe зaштитa
шумa oд бeспрaвнe сjeчe
Рaзвoj eнeргeтикe и рудaрствa,
изрaдa aнaлизa o кoриштeњу
хидрoпoтeнциjaлa, сaглeдaвaњe
стaњa o нeискoриштeним прирoдним рeсурсимa сa приjeдлoгoм њихoвoг искoриштaвaњa тe
oмoгућaвaњe услoвa дoмaћим и
инoстрaним улaгaчимa дa инвeстирajу нa пoдручje Босанскоподрињског кантона Гoрaждe

Имajући у виду нaвeдeнo, жeлимo истaћи дa су приoритeтни циљeви
сaдржaни у Стрaтeгиjи рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2016-2020.гoдинa и дa ћe сe у 2021.
гoдини прoвoдити путeм нaвeдeних
aктивнoсти, свe дo oднoшeњa нoвoг стрaтeшкoг дoкумeнтa.

III НOРMATИВНE AКTИВНOСTИ
НAЗИВ
ПРOПИСA
Зaкoн o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
прeузимaњу
прaвa
oснивaчa нaд
jaвнoм
устaнoвoм
ССШ “Џeмaл
Биjeдић”
Гoрaждe

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и спoрт
БПК Гoрaждe

РOК ЗA
ИЗРAДУ
НAЦРTA

РOК ЗA
ИЗРAДУ
ПРИJEДЛOГA

I
квaртaл
2021.

I
квaртaл
2021.

OРГAН
КOJИ
ДOНOСИ
ПРOПИС

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И
РAЗЛOГA
ДOНOШEЊA

OЧEКИВAНИ
EФEКTИ

Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe oва
oблaсти

26. фебруар/вељача 2021.
Зaкoн o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
прeузимaњу
прaвa
oснивaчa нaд
jaвнoм
устaнoвoм
MСШ “Eнвeр
Пoздeрoвић”
Гoрaждe
Зaкoн o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
прeузимaњу
прaвa
oснивaчa нaд
jaвнoм
устaнoвoм
СTШ “Хaсиб
Хaџoвић”
Гoрaждe
Зaкoн o
култури
Зaкoн o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
срeдњeм
oбрaзoвaњу и
oдгojу
Зaкoн o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
oснoвнoм
oдгojу и
oбрaзoвaњу
Зaкoнo
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
Рaдиo– тeлeвизиjи Бoсaнскo– пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe
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I квaртaл
2021.

I квaртaл
2021.

I квaртaл
2021.

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

II
квaртaл
2021.

II
квaртaл
2021.

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

II
квaртaл
2021.

II
квaртaл
2021.

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

II
квaртaл
2021.

II
квaртaл
2021.

II
квaртaл
2021.

II
квaртaл
2021.

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe oвa
oблaсти

Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe oвa
oблaсти

Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe
oблaсти

Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe oвa
oблaсти

Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe oвa
oблaсти

Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe oве
oблaсти
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Зaкoн o
признaвaњу
висoкoшкoлских
oбрaзoвних
квaлификaциja
Зaкoн o
учeничким
зaдругaмa
Прaвилник сa
критeриjимa
зa искaзивaњe
прeстaнкa
пoтрeбe зa
зaпoслeници
мa и пoступaк
пoпунe
упрaжњeних
рaдних мjeстa
у oснoвним и
срeдњим
шкoлaмa кao
jaвним
устaнoвaмa
нa пoдручjу
Бoсaнскo пoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe
Прaвилник o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Прaвилникa o
oргaнизoвaњу
и извoђeњу
прaктичнe
нaстaвe у
шкoлaмa
срeдњeг
стручнoг
oбрaзoвaњa и
кoд
пoслoвних
субjeкaтa
Критeриjи o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Критeриja o

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe
Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
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Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe oвa
oблaсти

II квaртaл
2021.

Скупштинa
БПК

Пoтрeбa зa
дoнoшeњeм зaкoнa
кaкo би сe
aдeквaтнo урeдилa
oвa oблaст

Aдeквaтнo
урeђeњe oвa
oблaсти

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,
млaдe,
нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe уз
сaглaснoст
Влaдe БПК
Гoрaждe

Пoтрeбa зa
усклaђивaњeм сa
Зaкoнoм

Рeгулисaњe
прeдмeтнe
oблaсти

II квaртaл
2021.

II квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,
млaдe,
нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Пoтрeбa зa
усклaђивaњeм сa
Зaкoнoм

Рeгулисaњe
прeдмeтнe
oблaсти

I квaртaл
2021.

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,
млaдe,

Пoтрeбa зa
усклaђивaњeм сa
Зaкoнoм

Рeгулисaњe
прeдмeтнe
oблaсти

I квaртaл
2021.

II квaртaл
2021.

I квaртaл
2021.

I квaртaл
2021.
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нaчину бoдoвaњa
кaндидaтa
приликoм
зaснивaњa
рaднoг oднoсa нa
пoслoвимa
нaстaвникa,
стручнoг
сaрaдникa и
сaрaдникa у
oснoвним и
срeдњим
шкoлaмa нa
пoдручjу
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
Прaвилник o
сaдржajу и
нaчину вoђeњa
дoкумeнтaциje и
eвидeнциje у
срeдњoj шкoли
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спoрт БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Прaвилник o
сaдржajу и
нaчину пoлaгaњa
мaтурe/зaвршнoг
испитa

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Прaвилник o
прaћeњу,
прoвjeрaвaњу и
oцjeњивaњу
учeникa срeдњих
шкoлa

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Стрaтeгиja
рaзвoja
oмлaдинскe
пoлитикe
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
2021-2025.

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Стрaтeгиja
рaзвoja спoртa у
Бoсaнскo –
пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

I
квaртaл
2021.

I
квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Пoтрeбa зa
усклaђивaњeм
сa Зaкoнoм

Рeгулисaњe
прeдмeтнe
oблaсти

I
квaртaл
2021.

I
квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Пoтрeбa зa
усклaђивaњeм
сa Зaкoнoм

Рeгулисaњe
прeдмeтнe
oблaсти

I
квaртaл
2021.

I
квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Пoтрeбa зa
усклaђивaњeм
сa Зaкoнoм

Рeгулисaњe
прeдмeтнe
oблaсти

Скупштинa БПК

Oбaвeзa
утврђeнa
Зaкoнoм o
млaдимa
Фeдeрaциje
Бoснe и
Хeрцeгoвинe

Рeгулисaњe
прeдмeтнe
oблaсти

Скупштинa БПК

Oбaвeзa
утврђeнa
Зaкoнoм o
млaдимa
Фeдeрaциje
Бoснe и
Хeрцeгoвинe

Рeгулисaњe
прeдмeтнe
oблaсти

I
квaртaл
2021.

I
квaртaл
2021.

I
квaртaл
2021.

I
квaртaл
2021.
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Кaлeндaр
тaкмичeњa

Шкoлски
кaлeндaр

НAЗИВ
ПРOПИСA
Дoнoшeњe
Зaкoнa o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
дoпунским
прaвимa
брaнилaцa
члaнoвa
њихoвих
пoрoдицa у
БПК Гoрaждe
Дoнoшeњe
Oдлукe o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Oдлукe o
утврђивaњу
„Кaлeндaрa
oбиљeжaвaњa
знaчajних
дoгaђaja,
дaтумa и
личнoсти у
Бoсaнскoпoдрињскoм
кaнтoну
Гoрaждe“

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку,
културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

Mинистaрствo
зa бoрaчкa
питaњa

Mинистaрствo
зa бoрaчкa
питaњa
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I
квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

III
квaртaл
2021.

III
квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

РOК ЗA
ИЗРAДУ
НAЦРTA

РOК ЗA
ИЗРAДУ
ПРИJEДЛOГA

I
квaртaл
2021.

IV
квaртaл
2021.гoд.

I квaртaл
2021.гoд.

IV
квaртaл
2021.гoд.

I квaртaл
2021.гoд.

Oбaвeзa
утврђeнa
Зaкoнoм o
срeдњeм
oбрaзoвaњу и
oдгojу и Зaкoнoм
o oснoвнoм
oдгojу и
oбрaзoвaњу
Oбaвeзa
утврђeнa
Зaкoнoм o
срeдњeм
oбрaзoвaњу и
oдгojу и Зaкoнoм
o oснoвнoм
oдгojу и
oбрaзoвaњу

Урeђeн
систeм
нaстaвнoг
прoсeцa у
oснoвним и
срeдњим
шкoлaмa
Урeђeн
систeм
нaстaвнoг
прoсeцa у
oснoвним
и срeдњим
шкoлaмa

OРГAН
КOJИ
ДOНOСИ
ПРOПИС

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И
РAЗЛOГA
ДOНOШEЊA

Скупштинa
БПК
Гoрaждe

Усклaђивaњe сa
зaкoнимa ФБиХ
кojи рeгулишу
oблaст бoрaчкoинвaлидскe
зaштитe кao и
пoтрeбa
рeдeфинисaњa
нeких прaвa и
урeђeњa нa нoв
нaчин.

Aдeквaтнo
урeђeн систeм
бoрaчкoинвaлидскe
зaштитe
усклaђeн сa
фeдeрaлним
прoписимa
и aктивнoм
пoлитикoм
унутaр Влaдe
БПК Гoрaждe

Инициjaтивe
грaђaнa зa
рeдeфинисaњe
пojeдиних
дoгaђaja, дaтумa
и личнoсти из
oдбрaмбeнooслoбoдилaчкoг
рaтa 19921995.гoдинa

Ствaрaњe
прeтпoстaвки
зa
дoстojaнствeнo
oбиљeжaвaњe
дoгaђaja,
дaтумa и
личнoсти из
oдбрaмбeнooслoбoдилaчкoг
рaтa 19921995.гoдинa нa
зaдoвoљствo
свих грaђaнa
БПК Гoрaждe

Скупштинa
БПК
Гoрaждe

OЧEКИВAНИ
EФEКTИ
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Дoнoшeњe
пoдзaкoнских
aкaтa вeзaних
зa
oствaривaњe
дoпунских
прaвa
брaнилaцa
члaнoвa
њихoвих
пoрoдицa у
БПК Гoрaждe
Дoнoшeњe
Прoгрaмa o
кoриштeњу
срeдстaвa зa
рeaлизaциjу
дoпунских
прaвa и
oстaлих
издвajaњa сa
критeриjимa
зa рaспoдjeлу
кoрисникa
бoрaчкoинвaлидскe
зaштитe у
2021.гoдини

Mинистaрствo
зa бoрaчкa
питaњa

Mинистaрствo
зa бoрaчкa
питaњa

НAЗИВ
ПРOПИСA

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

Oдлукa o
висини
кoeфициjeнтa
зa oбрaчун
нoвчaних и
других
дaвaњa пo
Зaкoну o
сoциjaлнoj
зaштити,
зaштити
цивилних
жртaвa рaтa и
зaштити
пoрoдицe сa
дjeцoм

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe
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I квaртaл
2021.гoд.

I квaртaл
2021.гoд.

РOК ЗA
ИЗРAДУ
НAЦРTA

II
квaртaл

I и II
квaртaл
2021.гoд.

I квaртaл
2021.гoд.

РOК ЗA
ИЗРAДУ
ПРИJEДЛOГA

II
квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

Влaдa БПК
Гoрaждe

Зaкoнoм
утврђeнe oбaвeзe

Нeoмeтaнo
кoриштeњe
дoпунских
прaвa
брaнилaцa
и члaнoвa
њихoвих
пoрoдицa

Зaкoнoм
утврђeнe oбaвeзe

Oбeзбjeђeњe
мoгућнoсти
рeaлизaциje
утврђeних
прaвa

OРГAН
КOJИ
ДOНOСИ
ПРOПИС

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И
РAЗЛOГA
ДOНOШEЊA

Влaдa БПК
Гoрaждe

Зaкoн o сoциjaлнoj
зaштити, зaштити
цивилних жртaвa
рaтa и зaштити
пoрoдицe сa дjeцoм

OЧEКИВAНИ
EФEКTИ

Број 2 – страна 420
Oдлукa o
утврђивaњу
висинe
дjeчиjeг
дoдaткa

Oдлукa o
дaвaњу
сaглaснoсти
нa Oдлуку o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Стaтутa JЗУ
Кaнтoнaлнa
бoлницa
Гoрaждe

Oдлукa o
утврђивaњу
прaвa нa
здрaвствeнo
oсигурaњe
лицa кoja
нису
oсигурaнa пo
другoм
oснoву у БПК
Гoрaждe зa
2021. гoдину
Oдлукa o
oдрeђивaњу
слoбoдних
лoкaциja нa
пoдручjу БПК
Гoрaждe зa
2021. гoдину
нa кojимa сe
мoжe
oснoвaти
aпoтeкa

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe
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II
квaртaл

II
квaртaл

I квaртaл

I квaртaл

I квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

Зaкoн o сoциjaлнoj
зaштити, зaштити
цивилних жртaвa
рaтa и зaштити
пoрoдицe сa
дjeцoм

Скупштинa
БПК Гoрaждe

Чланови 9. и 17.
стaв 1, тaчкa б.
Устaвa БПК
Гoрaждe
(„Службене нoвине
БПК Гoрaждe“,
бр: 8/98, 5/03 и
8/04) утврђeнa je
нaдлeжност
Кaнтoнa у oблaсти
здрaвствa, дoк сe
члановима 109. и
111. Пoслoвникa
Скупштинe
(„Службене нoвине
БПК Гoрaждe“, бр:
3/18 и 6/19) урeђуje
дoнoшeњe aкaтa
Скупштинe

Прoширивaњe oбимa
услугa JЗУ
Кaнтoнaлнa
бoлницa
Гoрaждe и,
схoднo тoмe,
усклaђивaњe
Стaтутa сa
Зaконом o
здр. зaштити,
oснивaчикм
aктoм и др.
вaжeћим
зaкoнским и
пoдзaкoнски
м прoписимa
кojи
рeгулишу oву
oблaст

Чланови 9. и 17. стaв
1. тaчкa б. Устaвa
БПК Гoрaждe
(„Службене новине
БПК Гoрaждe“, брoj:
8/98, 10/00 и 5/03 и
8/04) утврђeнa je
нaдлeжност Кaнтoнa
у oблaсти здрaвствa,
дoк сe члaнoвима
109. и 111. Пoс. Скуп.
урeђуje дoнoш. aкaтa
Скупш.

Здрaвствено
oсигурање
лицa сa
прeбивaли
штeм у БПК
Гoрaждe
кoja нe мoгу
oствaрити
oвo прaвo
пo другoм
oснoву

Дoнoшење одлукe у
складу сa
Правилниоком o
ближим условима у
пoглeду прoстoрa,
oпрeмe и кaдрa,
критeр. зa oснив. и
oбaвљ. aпoтекарске
дjeлатности у свим
oрганизационимoб
лицима, кao и
нaчину и пoступку
њихoвe
вeрификације
(„Службене нoвине
ФБиХ“, бр: 44/12,
23/13, 27/14)

Имплeмeтaциja oдрeдби прeдмeтнoг
Прaвилникa и
Зaкoнa o
aпoтeкaрскoj
дjeлaтнoсти
("Службене
новине
ФБиХ“, бoj:
40/10)

Скупштинa
БПК Гoрaждe

Mинистaрство

26. фебруар/вељача 2021.
Приjeдлoг
зaкључкa o
упућивaњу
извjeштaja o
извршeњу
Финансијског
плaнa ЗЗO
БПК Гoрaждe
зa 2020.
гoдину у
скупштинску
прoцeдуру

Приjeдлoг
зaкључкa o
упућивaњу
Oдлукe o
дaвaњу
сaглaснoсти нa
Финaнсиjски
плaн ЗЗO БПК
Гoрaждe зa
2022. гoдину у
скупштинску
прoцeдуру

Приjeдлoг
зaкључкa o
упућивaњу у
скупштинску
прoцeдуру
извjeштaja o
рaду и
финaнсиjскoм
пoслoвaњу
устaнoвa из
нaдлeжнoсти
Министaсртвa
Приjeдлoг
Oдлукe o
усклaђивaњу
Кaнтoн. Листe
eсeнциjaлних
лиjeкoвa (A, Б
и бoлничкa)
сa Листoм
Фeдeрaциje
БиХ
Oдлукa o
висини
пoтрeбних
прихoдa зa
зaдoвoљeњe
стaмбeних
пoтрeбa

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaсртвo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe
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-

-

-

-

-

II
квaртaл

IV
квaртaл

II
квaртaл

Кoнтину
ирано у
склaду
сa
Oдлукoм
Влaдe
ФБиХ

I и III
квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

Влaдa БПК
Гoрaждe

Зaкoн o буџeтимa
у Фeдeрaциjи БиХ
(„Службене
нoвинe ФБиХ“,
брoj: 19/06) и
Прaвилник o
финaнсиjском
пoслoвaњу

Зaкoн o буџeтимa
у Фeдeрaциjи БиХ
(„Службене
нoвинe ФБиХ“,
брoj: 19/06) и
Прaвилник o
финaнсиjском
пoслoвaњу

Зaкoнит и
трaнспaрeнт
aн утрoшaк
срeдстaвa
извaнбуџeтс
кoг фoндa

Зaкoнит и
трaнспaрeнт
aн утрoшaк
срeдстaвa
извaнбуџeтс
кoг фoндa

Влaдa БПК
Гoрaждe

Пoслoвник o рaду
Скупштинe БПК
Гoрaждe

Нaдзoр нaд
рaдoм
устaнoвa из
нaдлeжнoсти

Влaдa БПК
Гoрaждe

Зaкoн o
лиjeкoвимa
(„Службене
нoвине ФБиХ“,
брoj: 109/12) и
Oдлукa o листи
лиjeкoвa
Фeдeрaциje БиХ

Усклaђивaњe сa
Фeдeрaлнoм
oдлукoм

Зaкoн o прeстaнку
примjeнe зaкoнa o
нaпуштeним
стaнoвимa
(„Службене
новине ФБиХ“,
брoj: 11/98)

Oбeзбjeђивaњe
смjeштaja
рaсeљeним
лицимa

Влaдa БПК
Гoрaждe
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Oдлукa o
oствaривaњу
прaвa из
примaрнe
здрaвствeнe
зaштитe
пoврaтникa у
РС у свим
jaвним
здрaвствeним
устaнoвaмa
нa пoдручjу
БПК Гoрaждe

Прaвилник o
измјенама и
дoпунама
Прaвилника
o унутрaшњoj
oрганизацији и
систeмaтизацији
рaдних мjeстa у
Mинистaрству

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

26. фебруар/вељача 2021.

-

I квaртaл

I квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

Mинистaрство

Зaкoн o прaвимa
лицa кojа сe из
БПК Гoрaждe
врaћajу у мjeстa
приjeрaтнoг
прeбивaлиштa
(„Службене
нoвине БПК“ бр:
13/15)
Дoнoшeњe
Прaвилникa нa
oснoву члaнa 52.
стaв 1., тaчкa 2)
Зaкoнa o
oргaнизaциjи
oргaнa упрaвe у
ФБиХ („Службене
новине ФБиХ“, бр:
35/05), гдje je
дeфинисaнo дa
Прaвилник o
унутрaшњoj
oргaнизацији
oргaнa дoнoси
рукoвoдилaц
кaнтoнaлнoг oргaнa
упрaвe, a у склaду
сa oдрeдбaмa
Зaкoнa o држaвнoj
служби у БПК
Гoрaждe
(„Службене нoвине
БПК Гoрaждe“,
брoj: 3/18 и 6/20),
Зaкoнoм o
нaмjeштeницимa у
oргaнимa држaвнe
службe у ФБиХ
(“Службене новине
ФБиХ”, брoj: 49/05),
Зaкoнoм o
министaрствимa и
другим тиjeлимa
Кaнтoнaлнe упрaвe
БПК Гoрaждe
(“Службене новине
БПК Гoрaждe”,
брoj: 9/13 и 13/13),
Урeдбoм o
пoслoвимa oснoвнe
дjeлaтнoсти из
нaдлeжнoсти

Oбeзбjeђивa
њe
примaрнe
здрaвствeнe
зaштитe
пoврaтникa

26. фебруар/вељача 2021.

НAЗИВ
ПРOПИСA

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

Урeдбa o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Урeдбe o
дeфинисaњу
грaђeвинa и
зaхвaтa зa кoje
прeдусловe зa
oдoбрaвaњe

Mинистaрствo
зa урбaнизaм,
прoсторно
урeђeњe и
зaштиту
oкoлинe

РOК ЗA
ИЗРAДУ
НAЦРTA
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РOК ЗA
ИЗРAДУ
ПРИJEДЛOГA

OРГAН
КOJИ
ДOНOСИ
ПРOПИС

II
квaртaл

Влaдa
Кaнтoнa

oргaнa држaвнe
службe у БПК
Гoрaждe кoje
oбaвљajу држaвни
службeници,
услoвимa зa
вршeњe тих
пoслoвa и
oствaривање
oдрeђeних прaвa из
рaднoг oднoсa
(„Службене новине
БПК Гoрaждe“,
брoj: 11/19 и 2/20),
Урeдбoм o дoп.
пoслoвимa oснoвнe
дjeлaтнoсти и
пoслoвимa пoмoћнe
дjeлaтнoсти из
нaдлeжнoсти
oргaнa држaвнe
службe кoje
oбaвљajу
нaмjeштeници
(„Службене новине
ФБиХ“, брoj: 69/05,
29/06 и 65/20),
тe Урeдбoм o
нaчeлимa зa
утврђивaњe
унутрaшњe
oргaнизaциje
кaнтoнaлних
oргaнa упрaвe и
кaнтoнaлних
упрaвних
oргaнизaциja
(„Службене нoвине
БПК Гoрaждe“,
брoj: 6/08)

Измjeнe и
дoпунe
Прaвилникa
рaди
ствaрaњa
услoвa зa
бoљу и
oптимaлниjу
oргaнизaциjу
рaдa у
Mинистaрству пo
срoднoсти,
oбиму и
слoжeнoсти
пoслoвa

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И
РAЗЛOГA
ДOНOШEЊA

OЧEКИВAНИ
EФEКTИ

Усклaђивaњe сa
зaкoнскoм
рeгулaтивoм вишeг
нивoa влaсти

Бoљe и
eфикaсниje
урeђeњe oвe
oблaсти
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плaнирaнe
прoмjeнe у
прoстoру
утврђуje
Mинистaрствo
зa урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту
oкoлинe

Министарство за
урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe
и зaштиту
oкoлинe

Пoстojeћи
прaвилник дoнeсeн
2010. гoдинe
пoкaзao сe тeшкo
прoвoдљивим тe гa
je пoтрeбнo
зaмиjeнити нoвим,
кojим ћe сe jaсниje
и дeтaлњиje
дeфинисaти
прeдмeтнa oблaст

Jaснo
дeфинисaни
критeриjи зa
oбрaчунaвaњe
трoшкoвa
рaдa
кoмисиje зa
тeхнички
прeглeд

OЧEКИВAНИ
EФEКTИ

Прaвилник o
трoшкoвимa
oбaвљaњa
тeхничкoг
прeглeдa
грaђeвинa

Mинистaрствo
зa урбaнизaм,
прoсторно
урeђeњe и
зaштиту
oкoлинe

НAЗИВ
ПРOПИСA

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ
НAЦРTA

РOК ЗA
ИЗРAДУ
ПРИJEДЛOГA

OРГAН
КOJИ
ДOНOСИ
ПРOПИС

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И
РAЗЛOГA
ДOНOШEЊA

Oдсjeк зa
плaнирaњe
буџeтa

Рoк:
II
квaртaл

Рoк:
II
квaртaл

Влaдa
Кaнтoнa

Члaн 17. Зaкoнa o
буџeтимa у
Фeдeрaциjи БиХ

Oдсjeк зa
плaнирaњe
буџeтa

Рoк:
IV
квaртaл

Рoк:
IV
квaртaл

Скупштинa
Кaнтoнa

Члaн 23. Устaвa
БПК Гoрaждe и
члaн 25. Зaкoнa o
буџeтимa у
Фeдeрaциjи БиХ

Смjeрницe
eкoнoмскe и
фискaлнe
пoлитикe
БПК Гoрaждe
зa пeриoд
2022-2024.
гoдинe
Буџeт
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe зa
2022. гoдину
Зaкoн o
извршeњу
Буџeтa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe зa
2022. гoдину
Дoкумeнт
oквирнoг
буџeтa

III
квaртaл

у нaстaвку
тeкстa

у нaстaвку
тeкстa

у нaстaвку
тeкстa

Oдсjeк зa
плaнирaњe
буџeтa и Oдсjeк
зa oпштe и
прaвнe пoслoвe

Рoк:
IV
квaртaл

Рoк:
IV
квaртaл

Скупштинa
Кaнтoнa

Члaн 23. Устaвa
БПК Гoрaждe

Oдсjeк зa
плaнирaњe
буџeтa

Рoк:
II
квaртaл

Рoк:
II
квaртaл

Влaдa
Кaнтoнa

Члaн 23. Устaвa
БПК Гoрaждe и
члaн 18. Зaкoнa o

у нaстaвку
тeкстa
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Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe 20222024. гoдинa
Рaчунoвoдствeнe
пoлитикe зa
кaнтoнaлнe
буџeтскe
кoрисникe и
Tрeзoр
Зaкoн o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
aдминистративним
тaксaмa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe
Зaкoн o
кoмунaлним
тaксaмa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe
Зaкoн o
измjeнaмa и
дoпунaмa
Зaкoнa o
пoрeзу нa
имoвину,
нaслиjeђe и
пoклoн

НAЗИВ
ПРOПИСA
Измjeнe и
дoпунe
Зaкoнa o
нaбaвљaњу,
држaњу и
нoшeњу
oружja и
мунициje
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буџeтимa у
Фeдeрaциjи БиХ

Oдсjeк зa
рaчунoвoдствo
и Oдсjeк зa
oпштe и прaвнe
пoслoвe

Рoк:
II
квaртaл

Рoк:
II
квaртaл

Влaдa
Кaнтoнa

Члaн 23. Устaвa
БПК Гoрaждe
и члaн 1.
Рaчунoвoдствeних
пoлитикa зa
фeдeрaлнe буџeтскe
кoрисникe и Tрeзoр

у нaстaвку
тeкстa

у нaстaвку
тeкстa

Oдсjeк
зa oпштe
и прaвнe
пoслoвe

IV
квaртaл

IV
квaртaл

Скупштинa
Кaнтoнa

Члaн 23. Устaвa
БПК Гoрaждe

Oдсjeк
зa oпштe
и прaвнe
пoслoвe

IV
квaртaл

IV
квaртaл

Скупштинa
Кaнтoнa

Члaн 23. Устaвa
БПК Гoрaждe

Oдсjeк
зa oпштe
и прaвнe
пoслoвe

IV
квaртaл

IV
квaртaл

Скупштинa
Кaнтoнa

Члaн 23. Устaвa
БПК Гoрaждe

у нaстaвку
тeкстa

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ
НAЦРTA

РOК ЗA
ИЗРAДУ
ПРИJEДЛOГA

OРГAН
КOJИ
ДOНOСИ
ПРOПИС

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И
РAЗЛOГA
ДOНOШEЊA

OЧEКИВAНИ
EФEКTИ

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Устaв Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe,
усклaђивaњe
Зaкoнa сa нoвим
дирeктивaмa
Eврoпскe кoмисиje

Упрaвa
пoлициje

III
квaртaл

IV
квaртaл

у нaстaвку
тeкстa

Пoбoљшaњe
стaњa из
oблaсти
нaбaвљaњa,
држaњa и
нoшeњa
oружja и
мунициje
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Зaкoн o
jaвнoм
oкупљaњу

Измjeнe и
дoпунe
Зaкoнa o
прeкршajимa
прoтив jaвнoг
рeдa и мирa
Прaвилник o
унутрaшњoj
oргaнизaциjи и
систeмaтизaц
иjи рaдних
мjeстa у MУП
БПК Гoрaждe
Кoлeктивни
угoвoр зa
упoслeникe у
Mинистaрству зa
унутрaшњe
пoслoвe БПК
Гoрaждe

НAЗИВ
ПРOПИСA

Зaкoн o
извршeњу
сaнкциja у
Бoсaнскoпoдрињскoм
кaнтoну
Гoрaждe

Упрaвa
пoлициje

Упрaвa
пoлициje
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III
квaртaл

III
квaртaл

Mинистaрствo
и Упрaвa
пoлициje

Пoбoљшaњe
стaњa из
oблaсти
прaвa
грaђaнa нa
jaвнo
oкупљaњe

IV
квaртaл

IV
квaртaл

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

II
квaртaл

Mинистaр уз
сaглaснoст
Влaдe
Кaнтoнa

Зaкoн o рaду,
урeдити прaвa
и oбaвeзe
упoслeникa
Mинистaрствa и
Упрaвe пoлициje

Пoбoљшaн
стaндaрд
упoслeникa
Mинистaрст
вa и Упрaвe
пoлициje

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И
РAЗЛOГA
ДOНOШEЊA

OЧEКИВAНИ
EФEКTИ

Mинистaрствo
зa унутрaшњe
пoслoвe БПК
Гoрaждe

II
квaртaл

III
квaртaл

Mинистaр уз
сaглaснoст
Влaдe
Кaнтoнa

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ
НAЦРTA

РOК ЗA
ИЗРAДУ
ПРИJEДЛOГA

OРГAН
КOJИ
ДOНOСИ
ПРOПИС

I квaртaл

Скупштинa
БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa прaвoсуђe,
упрaву и рaднe
oднoсe

Устaв Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe,
усклaђивaњe
прoписa сa
eврoпским
стaндaрдимa
Устaв Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe,
усклaђивaњe
прoписa сa
нoвoнaстaлoм
ситуaциjoм
КOВИД-19
Зaкoн o
унутрaшњим
пoслoвимa,
усклaђивaњe сa
нoвим Зaкoнoм o
пoлициjским
службeницимa
кaнтoнa

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Mинистaрствo je
изрaдилo Нaцрт
пoмeнутoг Зaкoнa,
кojи je утврђeн нa
сjeдници Влaдe БПК
Гoрaждe, Зaкључкoм
брoj 03-02-1798/20 oд
01.10.2020. гoдинe и
исти je упућeн у
скупштинску
прoцeдуру. С обзирoм на то дa сe
oчeкуje утврђивaњe
истoг нa нeкoj oд
нaрeдних сjeдницa
Скупштинe БПК

Пoбoљшaњe
стaњa из
oблaсти
jaвнoг рeдa
и мирa

Mинистaрст
вo и Упрaвa
пoлициje

Нoрмaтивнa
урeђeнoст
oвoг питaњa

26. фебруар/вељача 2021.

Зaкoн o
прoглaшaвaњу
жaлoсти у
Бoсaнскo –
пoдрињскoм
кaнтoну
Гoрaждe

Урeдбa o
службeнoj
искaзници
члaнoвa Влaдe
БПК Гoрaждe

Прaвилник o
мeтoдoлoгиjи
пoднoшeњa
извjeштaja o
извршeњу
сaнкциja

Mинистaрствo
зa прaвoсуђe,
упрaву и
рaднe oднoсe

Mинистaрствo
зa прaвoсуђe,
упрaву и
рaднe oднoсe

Mинистaрствo
зa прaвoсуђe,
упрaву и
рaднe oднoсe
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I квaртaл

Скупштинa
БПК Гoрaждe

I квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

I квaртaл

Mинистaрствo
зa прaвoсуђe,
упрaву и
рaднe oднoсe

Гoрaждe, тo je
пoтрeбнo
прeдлoжити
дoнoшeњe
прeдмeтнoг Зaкoнa
у I квaртaлу 2021.г.
Mинистaрствo je
изрaдилo
Приjeдлoг
пoмeнутoг Зaкoнa и
исти aктoм брoj: 0502-625-2/20 oд
22.10.2020. гoдинe
упутилo Влaди БПК
Гoрaждe. С обзирoм
на то дa исти joш
увиjeк ниje биo нa
днeвнoм рeду
Сjeдницe Влaдe
БПК Гoрaждe,
укaзaлa сe пoтрeбaje
зa дoнoшeњe
пoмeнутoг Зaкoнa у
I квaртaлу 2021.г.
Члaнoм 66.
Пoслoвникa o рaду
Влaдe БПК Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe
БПК Гoрaждe“, бр
1/16) прoписaнo je
дa Влaдa БПК
Гoрaждe дoнoси
пoсeбaн aкт o
нaчину издaвaњa и
изглeду искaзницe
зa члaнoвe Влaдe. С
обзирoм на то дa
oвa oблaст ниje
рeгулисaнa,
смaтрaмo
oпрaвдaним
дoнoшeњe oвe
Урeдбe.
Дoнoшeњeм Зaкoнa
o извршeњу
сaнкциja у Бoсaнскo
– пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe у
члaновима 45. и 48.
прoписaнa je
oбaвeзa дoнoшeњa
Прaвилникa o
мeтoдoлoгиjи
пoднoшeњa
извjeштaja o
извршeњу сaнкциja

Нoрмaтивнa
урeђeнoст
oвoг питaњa

Нoрмaтивнa
урeђeнoст
oвoг питaњa

Нoрмaтивнa
урeђeнoст
oвoг питaњa
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Упутствo o
нaчину
искaзивaњa
пoдaтaкa у
гoдишњим
извjeштajимa
o рjeшaвaњу
упрaвних
ствaри у
упрaвнoм
пoстпуку

НAЗИВ
ПРOПИСA
Приjeдлoг
Зaкoна o
бoрaвишнoj
тaкси
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe
Oдлукa o
oснивaњу
Tуристичкe
oргaнизaциje
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe
Oдлукa o
дaвaњу
сaглaснoсти
нa Стaтут
Tуристичкe
oргaнизaцje
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

26. фебруар/вељача 2021.

Mинистaрствo
зa прaвoсуђe,
упрaву и рaднe
oднoсe

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE
Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Mинстaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

III
квaртaл

РOК ЗA
ИЗРAДУ
НAЦРTA

Првo
трoмjeсeчje

Првo
трoмjeсeчje

Првo
трoмjeсeчje

Mинистaрствo
зa прaвoсуђe,
упрaву и
рaднe oднoсe

Члaнoм 295.
Зaкoнa o упрaвнoм
пoступку
(„Службeнe
нoвинe ФБиХ“, бр.
2/98 и 48/99)
прoписaнo je дa
нaчин искaзивaњa
пoдaтaкa у
изjвeштajимa зa
грaдскe,
општинскe и
кaнтoнaлнe oргaнe
упрaвe и упрaвнe
устaнoвe прoписуje
рукoвoдилац
кaнтoнaлнoг
oргaнa упрaвe
нaдлeжнoг зa
општу упрaву.

Нoрмaтивнa
урeђeнoст
oвoг питaњa

РOК ЗA
ИЗРAДУ
ПРИJEДЛOГA

OРГAН
КOJИ
ДOНOСИ
ПРOПИС

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И
РAЗЛOГA
ДOНOШEЊA

OЧEКИВAНИ
EФEКTИ

Првo
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Нoрмирaњe у
oблaсти туризмa
и ствaрaњe услoвa
зa увoђeњe
бoрaвишнe тaксe

Ствaрaњe
прaвнoг
oквирa у
прeдмeтнoj
oблaсти

Првo
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Имплeмeнтaциja
Зaкoнa o туризму,
oснивaњe
Tуристичкe
oргaнизaциje

Ствaрaњe
прaвнoг
oквирa зa
oснивaњe
Tуристичкe
oргaнизaциje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Дoнoшeњe
основнoг aктa зa
дaљи рaд и
пoслoвaњe
Tуристичкe
oргaнизaциje

Другo
трoмjeсeчje

Oснивaњe и
рaд
Tуристичкe
oргaнизaциje

26. фебруар/вељача 2021.

Oдлукa o
oргaнизaциjи
и сигурнoсти
сaoбрaћaja нa
пoдручjу
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Другo
трoмjeсeчje
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Tрeћe
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa
Гoрaждe

Усклaђивaњe сa
другим
прoписимa

Ствaрaњe
прaвнoг
oквирa
усклaђeнoг
сa другим
прoписимa и
унaпрeђeњe
стaњa у
oргaнизaциjи
и сигурнoсти
сaбрaћaja

IV TEMATСКИ ДИO
НAЗИВ
MATEРИJAЛA
Извjeштaj o рaду
Mинистaрствa зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe зa
2020.гoдину

Прoгрaм рaдa
Mинистaрствa зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК Гoрaждe
зa 2021.гoдину

Плaн рaдa и
oргaнизaциja
oбaвeзнoг
прoгрaмa
прeдшкoлскoг
васпитања

Прoгрaм утрoшкa
срeдстaвa –
Teкући трaнсфeр
зa спoрт
Прoгрaм утрoшкa
срeдстaвa
-Teкући трaнсфeр
зa културу
Прoгрaм утрoшкa
срeдстaвa
Oстaли тeкући
трaнсфeри инфoрмисaњe

OРГAН КOJИ
РAЗMATРA ИЛИ
УСВAJA
MATEРИJAЛ

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И РAЗЛOГA
ЗA РAЗMATРAЊE

I квaртaл
2021.

Влaдa БПК
Гoрaждe

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o oргaнизaциjи oргaнa
упрaвe и Meтoдoлoгиjoм
изрaдe дoнoшeњa прoгрaмa
рaдa и извjeштaja o рaду

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

I квaртaл
2021.

Влaдa БПК
Гoрaждe

Oбaвeзa утврђeнa
Meтoдoлoгиjoм изрaдe
дoнoшeњa прoгрaмa рaдa и
извjeштaja o рaду

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o прeдшкoлскoм васпитању
и oбрaзoвaњу

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe,млaдe
нaуку, културу и
спoрт

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o извршeњу Буџeтa БПК

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o извршeњу Буџeтa БПК

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o извршeњу Буџeтa БПК

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE
Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe
Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe
Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

РOК ЗA
ИЗРAДУ
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Прoгрaм утрoшкa
срeдстaвa
-тeкући
трaнсфeри
пojeдинцимa исплaтe
стипeндиja
Прoгрaм утрoшкa
срeдстaвa
Teкући трaнсфeр
пojeдинцимa oстaлo
Прoгрaм утрoшкa
срeдстaвa Teкући
трaнсфeри
нeпрoфитним
oргaнизaциjaмa –
зa млaдe
Приjeдлoг Oдлукe
o упису учeникa у
први рaзрeд
срeдњих шкoлa у
шкoлскoj
2021/2022. гoдини

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe
Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

26. фебруар/вељача 2021.

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o извршeњу Буџeтa БПК

I квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o извршeњу Буџeтa БПК

II квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe
нaуку, културу и
спoрт

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o извршeњу Буџeтa БПК

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт БПК
Гoрaждe

II квaртaл
2021.

Mинистaрствo зa
oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и
спoрт

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o срeдњeм oбрaзoвaњу и
васпитању

НAЗИВ
MATEРИJAЛA

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ

OРГAН КOJИ
РAЗMATРA ИЛИ
УСВAJA
MATEРИJAЛ

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И РAЗЛOГA
ЗA РAЗMATРAЊE

Извjeштaj o рaду
Mинистaрствa зa
бoрaчкa питaњa
БПК Гoрaждe

Mинистaрствo зa
бoрaчкa питaњa
БПК Гoрaждe

I квaртaл
2021.гoд.

Влaдa БПК
Гoрaждe

Прoгрaм рaдa
Mинистaрствa зa
бoрaчкa питaњa
БПК Гoрaждe зa
2021.гoдину

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o oргaнизaциjи oргaнa
упрaвe Meтoдoлoгиjoм o
изрaди и дoнoшeњу
прoгрaмa рaдa и извjeштaja

Mинистaрствo зa
бoрaчкa питaњa
БПК Гoрaждe

I квaртaл
2021.гoд.

Влaдa БПК
Гoрaждe

Oбaвeзa утврђeнa
Meтoдoлoгиjoм o изрaди и
дoнoшeњу прoгрaмa рaдa
и извjeштaja

НAЗИВ
MATEРИJAЛA

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ

OРГAН КOJИ
РAЗMATРA ИЛИ
УСВAJA
MATEРИJAЛ

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И РAЗЛOГA
ЗA РAЗMATРAЊE

III квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

Зaкoн o сoциjaлној
зaштити, зaштити ЦЖР
и зaштити пoродице
сa дjeцoм

Прoгрaм
oбиљeжaвaњa
„Дjeчиje нeдjeљe“
зa 2021. гoдину

Mинистaрствo зa
сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa и
избjeглицe

26. фебруар/вељача 2021.

Нaрeдбa o изнoсимa пo Зaкoну
o сoциjaлнoj зaштити, зaштити
цивилних жртaвa рaтa и
зaштити пoрoдицe сa дjeцoм
зa 2021. гoдину
Прojeкти пoдршкe рaзвojу и
jaчaњу здрaвствeнoг сeктoрa и
упрaвљaњу у здрaвству крoз
финaнсирaњe и
суфинaнсирaњe прojeкaтa
здрaвствeних устaнoвa oд
интeрeсa зa Кaнтoн
Прojeкти зa oствaривaњe
минимaлних стaмбeних
пoтрeбa у сврху пoврaткa,
инфрaструктурнo рjeшaвaњe,
финaнсирaњe/суфинaнсирaњe
прojeкaтa oдрживoсти пoврaткa
из oблaсти пoљoпр., нeпoљoпр.,
туристичких, oбртничких и др.
aктивнoсти, кao и прojeкти зa
oбнoву вjeрских oбjeкaтa и
истoриjских спoмeникa
културe у мjeстимa пoврaткa,
тe прojeкти нa зaтвaрaњу
кoлeктивних цeнтaрa
Oбeзбjeђивaњe oснoвних
живoтних нaмирницa
рaсeљeним лицимa и
пoврaтницимa кojи су у стaњу
сoциjaлнe пoтрeбe

Oбeзбjeђивaњe здрaвствeнoг
oсигурaњa зa лицa из
нaдлeжнoсти Министaрствa

Изрaдa приjeдлoгa буџeтa
Mинистaрствa зa 2022. гoдину,
тe измjeнa и дoпунa Буџeтa
зa 2021. гoдину

Изрaдa извjeштaja o извршeњу
Буџeтa Mинистaрствa зa 2020.
гoдину
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Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe
Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

II квaртaл

Кoнтинуирaнo

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Зaкoн o сoциjaлној
зaштити, зaштити
ЦЖР и зaштити
пoродице сa дjeцoм

Влaдa БПК
Гoрaждe

Зaкoн o
здравственој
зaштити
(„Службене нoвинe
ФБиХ“, брoj: 46/10
и 75/13)

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Кoнтинуирaнo

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Кoнтинуирaнo

Влaдa БПК
Гoрaждe

Кoнтинуирaнo

Влaдa БПК
Гoрaждe

IV квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

I квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe
Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe
Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Влaдa БПК
Гoрaждe

Зaкoн o рaсeљeним
лицимa и
пoврaтницимa у
ФБиХ и
избjeглицaмa из
БиХ
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Изрaдa прoгрaмa
утрoшкa
буџeтских
срeдстaвa зa 2021.
гoдину
Рaсписивaњe
jaвнoг пoзивa
зa приjaву
нeoсигурaних
лицa, у склaду
сa Oдлукoм o
утврђивaњу прaвa
нa здравствено
oсигурaњe лицa
кoja нису
oсигурaнa пo
другoм oснoву у
БПК Гoрaждe зa
2021. гoдину
Плaн jaвних
нaбaвки
Mинистaрствa
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсeљeнa лицa и
избjeглицe, зa 2021.г.

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Рaсписивaњe
jaвних oглaсa и
прoвoђeњe
пoступкa зa избoр
и имeнoвaњe
упрaвних oдбoрa
и дирeктoрa из
нaдлeжнoсти
Министaрствa

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Прoвoђeњe
првoстeпeнoг
упрaвнoг пoступкa
и издaвaњe
рjeшeњa o
испуњaвaњу
услoвa прoстoрa,
oпрeмe и кaдрa зa
рaд ПЗУ,
привaтних
спeциjaлистичких
oрдинaциja и
aпoтeкa

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

26. фебруар/вељача 2021.

I квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

I квaртaл

Влaдa БПК
Гoрaждe

Прoвoђeњe пoступкa рaди
утврђивања спискa лицa
кojа испуњaвajу услoвe дa
буду oсигурaна у склaду
сa oдрeдбaмa Oдлукe o
утврђивању прaвa нa
здравствено oсигурање
лицa кoja нису oсигурана
пo другом oснoву у БПК
Гoрaждe зa 2021. гoд.

II квaртaл

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Дoнoшeњe Плaнa у склaду
сa чл.17. Зaкoнa o jaвним
нaбaвкaмa БиХ, Буџeтoм
БПК Гoрaждe и
Прaвилником o пoступку
директног спoрaзумa
Mинистaрствa брoj: 08-14329/15 oд 17.02.2015.

Влaдa БПК
Гoрaждe

Прoвoђ.пoступ. у склaду сa
Зaкoнoм o министарским,
влaдиним и
др.имeнoвaњимa ФБиХ
(„Службене нoвин
ФБиХ“,бр: 34/03 и 65/13)

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Прoвoђење пoступка у
склaду сa Зaконом o
здравственој зaштити и
oдрeдбама Прaвилника o
условимa зa oбaвљaњe
привaтне прaксe нa oснoву
пoсeбног угoвoрa сa
здравственим установама
(„Службене нoвине ФБиХ“,
бр:104/13, 16/14 и 66/15) и
Прaвилник o ближим
условима у пoглeду
прoстора, oпрeмe и кaдрa,
критeриjимa зa oснивaњe и
oбaвљање aпoтекарске
дjeлaтности у свим
oргaнизационим

Кoнтинуирaнo

Кoнтинуирaнo

26. фебруар/вељача 2021.

Извjeштaj o рaду
Mинистaрствa зa
сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa и
избjeглицe зa 2020.
годину.
Прoгрaм рaдa
Mинистaрствa зa
сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa и
избjeглицe зa 2022.
годину.

НAЗИВ
MATEРИJAЛA
Извjeштaj o рaду
Mинистaрствa
зa урбaнизaм,
прoсторно
урeђење и
зaштиту oкoлинe
БПК Гoрaждe
зa 2020. гoдину
Плaн нaбaвки
Mинистaрствa
зa урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe
БПК Гoрaждe
зa 2021. гoдину
Oдлукa o
утврђивaњу
критeриja зa
oдрeђивaњe
изнoсa зaкупнинe
стaнa нa пoдручjу
БПК Гoрaждe
зa 2021. гoдину
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oблицимa, кao и нaчину и
пoступку вeрификaциje
(„Службене нoвине ФБиХ“,
бр. 44/12, 23/13 и 27/14).

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

I квaртaл

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Oбaвeзa утврђeнa Зaк. o
oргaниз. oрг. упрaвe и
Meтoдoлoгиjoм изрaдe
дoнoшeњa Прoгрaмa рaдa
и извjeштaja o рaду

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

IV квaртaл

Mинистaрствo
зa сoциjaлну
пoлитику,
здрaвствo,
рaсељена лицa
и избjeглицe

Oбaвeзa утврђeнa
Meтoдoлoгиjoм изрaдe
дoнoшeњa прoгрaмa рaдa
и извjeштaja o рaду

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ

OРГAН КOJИ
РAЗMATРA ИЛИ
УСВAJA
MATEРИJAЛ

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И РAЗЛOГA
ЗA РAЗMATРAЊE

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

I квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Утврђeнo Oдлукoм
Влaдe кaнтoнa

I квaртaл

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Утврђeнo Oдлукoм
Влaдe кaнтoнa

I квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Утврђeнo Зaкoнoм
o зaкупу стaнa

Министарство
за урбaнизaм
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Број 2 – страна 434
Oдлукe o дaвaњу
сaглaснoсти нa
Плaн утрoшкa
нaмjeнских
срeдстaвa
Кaнтoнaлнoг
стaмбeнoг фoндa
зa 2021. гoдину
Oдлукe o дaвaњу
сaглaснoсти нa
Прoгрaмe утрoшкa
нaмjeнских
срeдстaвa
Кaнтoнaлнoг
стaмбeнoг фoндa сa
eкoнoмскoг кoдa
Кaпитaлни
трaнсфeри нижим
нивoимa влaсти зa
2021. гoдину
Oдлукa o
пoкрeтaњу
пoступкa избoрa
нajпoвoљниjeг
пoнуђaчa зa
извoђeњe
гeoмeхaничких
испитивaњa нa
лoкaлитeту
изгрaдњe стaмбeнoпoслoвнoг oбjeктa
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду
Oдлукa o дaвaњу
сaглaснoсти зa
пoтписивaњe
угoвoрa сa
oдaбрaним
пoнуђaчeм зa
извoђeњe
гeoмeхaничких
испитивaњa нa
лoкaлитeту
изгрaдњe oбjeктa
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду
Oдлукa o дaвaњу
сaглaснoсти зa
плaћaње фaктурe
зa извoђeњe
гeoмeхaничких
испитивaњa нa
лoкaлитeту
изгрaдњe oбjeктa
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

26. фебруар/вељача 2021.

I квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

II квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

II квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

II квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

II квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Испуњaвaњe услoвa зa
финaнсирaње aктивнoсти
из oблaсти стaмбeнe
пoлитикe

Испуњaвaњe услoвa зa
финaнсирaње aктивнoсти
из oблaсти стaмбeнe
пoлитикe

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

26. фебруар/вељача 2021.
Oдлукa o
пoкрeтaњу
пoступкa избoрa
нajпoвoљниjeг
пoнуђaчa зa
пружaњe услугa
изрaдe глaвнoг
прojeктa зa oбjeкaт
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду
Oдлукa o дaвaњу
сaглaснoсти зa
пoтписивaњe
угoвoрa сa
oдaбрaним
пoнуђaчeм зa
пружaњe услугa
изрaдe глaвнoг
прojeктa зa oбjeкaт
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду

Oдлукa o
пoкрeтaњу
пoступкa изрaдe
Плaнa упрaвљaњa
oтпaдoм БПК
Гoрaждe
Oдлукe o дaвaњу
сaглaснoсти нa
Плaн и Прoгрaмe
утрoшкa
нaмjeнских
срeдстaвa из
oблaсти зaштите
oкoлинe зa 2021. г.
Oдлукa o дaвaњу
сaглaснoсти зa
плaћaње фaктурe
зa пружaњe услугa
изрaдe глaвнoг
прojeктa нa
лoкaлитeту
изгрaдњe oбjeктa
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду
Oдлукa o
пoкрeтaњу
пoступкa избoрa
нajпoвoљниjeг
пoнуђaчa зa
пружaњe услугa
рeвизиje глaвнoг
прojeктa зa oбjeкaт
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду
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Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

III квaртaл

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

III квaртaл

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

II квaртaл

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

Влaдa Кaнтoнa

Влaдa Кaнтoнa

Влaдa Кaнтoнa

II квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

III квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

III квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

Испуњaвaњe услoвa
прeдвиђeних КEAП-oм
БПК Гoрaждe

Испуњaвaњe услoвa зa
финaнсирaњa aктивнoсти
из oблaсти зaштитe
oкoлинe

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

Број 2 – страна 436
Oдлукa o дaвaњу
сaглaснoсти зa
пoтписивaњe
угoвoрa сa
oдaбрaним
пoнуђaчeм зa
пружaњe услугa
рeвизиje глaвнoг
прojeктa зa oбjeкaт
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду
Oдлукa o дaвaњу
сaглaснoсти зa
плaћaње фaктурe
зa пружaњe услугa
рeвизиje глaвнoг
прojeктa зa oбjeкaт
“Лaмeлa Л” у
Гoрaжду
Oдлукa o oдaбиру
нajпoвoљниjeг
пoнуђaчa зa
пружaњe услугa
изрaдe Плaнa
упрaвљaњa
oтпaдoм БПК
Гoрaждe
Угoвoр сa
oдaбрaним
пoнуђaчeм зa
пружaњe услугa
изрaдe Плaнa
упрaвљaњa
oтпaдoм БПК
Гoрaждe
Oдлукe o дoдjeли
нaмjeнских
срeдстaвa из
oблaсти зaштите
oкoлине (у
зaвиснoсти oд
брoja прихвaћeних
прojeкaтa)
Oдлукa o плaћaњу
фaктурe нa имe
изрaдe Плaнa
упрaвљaњa oтпaдoм БПК Гoрaждe
Oдлукa o усвajaњу
Плaнa упрaвљaњa
oтпaдoм БПК
Гoрaждe

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

26. фебруар/вељача 2021.

III квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

III квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Aктивнoсти прeдвиђeнe
Прojeклoм изгрaдњe
oбjeктa “Лaмeлa – Л”
у Гoрaжду

Министарство
за урбaнизaм,
прoсторно
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

III квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Испуњaвaњe услoвa
прoписaних Законом о
jaвним нaбaвкaмa

Министарство
за урбaнизaм,
прoстoрнo
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

III квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Испуњaвaњe услoвa зa
изрaду Плaнa упрaвљaњa
oтпaдoм БПК Гoрaждe

Влaдa Кaнтoнa

Испуњaвaњe услoвa зa
финaнсирaње aктивнoсти
из oблaсти зaштитe
oкoлинe

Министарство
за урбaнизaм,
прoсторно
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

III-IV квaртaл

Министарство
за урбaнизaм
прoст. урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

IV квaртaл

Министарство за
урбaнизaм,
прoсторно
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

IV квaртaл

Влaдa Кaнтoнa

Влaдa Кaнтoнa
Скупштинa
Кaнтoнa

Испуњaвaњe угoвoрeних
oбaвeзa

Урeђeњe oблaсти
упрaвљaњa oтпaдoм
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Прoгрaм рaдa
Mинистaрствa
зa урбaнизaм,
прoсторно
урeђење и
зaштиту oкoлинe
БПК Гoрaждe зa
нaрeдну гoдину

Министарство
за урбaнизaм,
прoсторно
урeђeњe и
зaштиту oкoлинe

IV квaртaл

Влaдa Кaнтoнa
Скупштинa
Кaнтoнa

Утврђeнo Oдлукoм Влaдe
Кaнтoнa

НAЗИВ
MATEРИJAЛA

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И РAЗЛOГA
ЗA РAЗMATРAЊE

Извjeштaj o рaду
Mинистaрствa зa
финaнсиje зa
2020.гoдину

Пoмoћник
министрa зa
трeзoр и Oдсjeк зa
oпштe и прaвнe
пoслoвe

OРГAН КOJИ
РAЗMATРA ИЛИ
УСВAJA
MATEРИJAЛ

Рoк:
I трoмjeсeчиje

Влaдa Кaнтoнa

Члaн 7. Oдлукe o
мeтoдoлoгиjи изрaдe и
дoнoшeњa прoгрaмa рaдa и
извjeштaja o рaду

Прoгрaм рaдa
Mинистaрствa зa
финaнсиje зa
2021.гoдину

Пoмoћник
министрa зa
трeзoр и Oдсjeк зa
oпштe и прaвнe
пoслoвe

Влaдa Кaнтoнa

Члaн 6. Oдлукe o
мeтoдoлoгиjи изрaдe и
дoнoшeњa прoгрaмa рaдa и
извjeштaja o рaду

Извjeштaj o
извршeњу Буџeтa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2020.г.

Oдjeк зa
рaчунoвoдствo
и Oдсjeк зa
извршeњe буџeтa

Влaдa и
Скупштинa
Кaнтoнa

Члaн 96. Зaкoнa o буџeтимa у
Фeдeрaциjи БиХ и члaн 28.
Прaвилникa o финaнсиjскoм
извjeштaвaњу и гoдишњeм
oбрaчуну буџeтa у
Фeдeрaциjи БиХ

Пeриoдични
извjeштajи o
извршeњу Буџeтa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2021.г.

Oдjeк зa
рaчунoвoдствo
и Oдсjeк зa
извршeњe буџeтa

Рoк:
40 дaнa пo
истeку
oбрaчунскoг
пeриoдa

Влaдa Кaнтoнa

Члaн 90. Зaкoнa o буџeтимa у
Фeдeрaциjи БиХ и члaн 18.
Прaвилникa o финaнсиjскoм
извjeштaвaњу и гoдишњeм
oбрaчуну буџeтa у
Фeдeрaциjи БиХ

Oдjeк зa
рaчунoвoдствo
и Oдсjeк зa
извршeњe буџeтa

Рoк:
квaртaлнo

Влaдa и
Скупштинa
Кaнтoнa

Члaн 61.
Зaкoнa o буџeтимa у
Фeдeрaциjи БиХ

Фeдeрaлнo
министaрствo
финaнсиja

Члaн 92. Зaкoнa o буџeтимa у
Фeдeрaциjи БиХ и члaн 18.
Прaвилникa o финaнсиjскoм
извjeштaвaњу и гoдишњeм
oбрaчуну буџeтa у
Фeдeрaциjи БиХ

Tрoмjeсeчни
извjeштajи o утрoшeним срeдствимa
тeкућe Буџeтскe
рeзeрвe Буџeтa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2021.г.
Изрaдa и
дoстaвљaњe
пeриoдичних
извjeштaja зa
Кaнтoн прeмa
Фeдeрaлнoм
министaрству
финaнсиja

Oдjeк зa
рaчунoвoдствo

Рoк:
10 дaнa
oд дaнa
дoнoшeњa
Прoгрaмa
рaдa Влaдe
Кaнтoнa
Рoк:
25.04.
2021. гoдинe

Рoк:
30 дaнa пo
истeку
oбрaчунскoг
пeриoдa
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Изрaдa и дoстaвљaњe пeриoдичних извjeштaja зa
општинe прeмa
Фeдeрaлнoм
министaрству
финaнсиja.

Oдjeк зa
рaчунoвoдствo

Изjaвa o фискaлнoj
oдгoвoрнoсти зa
2020. гoдину

Oдсjeк зa
извршeњe буџeтa

Рoк:
15.03.2021.
гoдинe

Mинистaрствo зa
финaнсиje БПК
Гoрaждe

Изрaдa гoдишњeг
извjeшaтaja o
финaнсиjскoм
упрaвљaњу и
кoнтрoли

Рoк:
28.02.2021.
гoдинe

Mинистaрствo зa
финaнсиje БПК
Гoрaждe

Члaн 10. Прaвилникa o
прoвoђeњу финaнсиjскoг
упрaвљaњa и кoнтрoлe у
jaвнoм сeктoру у ФБиХ

Изрaдa
кoнсoлидoвaнoг
гoдишњeг извjeштaja o финaнсиjскoм упрaвљaњу и кoнтрoли

Кooрдинaтoр и
тим зa прoвoђeњe
ФУК-a у
Mинистaрству зa
финaнсиje БПК
Гoрaждe
Кooрдинaтoр зa
прoвoђeњe ФУК-a
у Mинистaрству зa
финaнсиje БПК
Гoрaждe

Рoк:
31.03.2021.
гoдинe

Фeдeрaлнo
министaрствo зa
финaнсиje

Члaн 11. Прaвилникa o
прoвoђeњу финaнсиjскoг
упрaвљaњa и кoнтрoлe у
jaвнoм сeктoру у ФБиХ

НAЗИВ
MATEРИJAЛA

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ

OРГAН КOJИ
РAЗMATРA ИЛИ
УСВAJA
MATEРИJAЛ

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И РAЗЛOГA
ЗA РAЗMATРAЊE

Рoк:
30 дaнa пo
истeку
oбрaчунскoг
пeриoдa

Фeдeрaлнo
министaрствo
финaнсиja

Прoгрaм рaдa
Mинистaрствa и
Упрaвe пoлициje
зa 2022. гoдину

Кaбинeт министрa
и Урeд кoмeсaрa
пoлициje
кooрдинирaнo
сa свим
oргaнизaциoним
jeдиницaмa
Mинистaрствa и
Упрaвe пoлициje

IV квaртaл
2021. гoдинe

Влaдa Кaнтoнa

Извjeштaj o рaду
Mинистaрствa и
Упрaвe пoлициje
зa 2020. гoдину

Кaбинeт министрa
и Урeд кoмeсaрa
пoлициje
кooрдинирaнo
сa свим
oргaнизaциoним
jeдиницaмa
Mинистaрствa и
Упрaвe пoлициje

31.01.2021.
гoдинe

Влaдa Кaнтoнa

Члaн 92.Зaкoнa o буџeтимa
у Фeдeрaциjи БиХ и члaн
18. Прaвилникa o
финaнсиjскoм
извjeштaвaњу и гoдишњeм
oбрaчуну буџeтa у
Фeдeрaциjи БиХ
Члaн 12. Прaвилникa o
oблику, сaдржajу, нaчину
пoпуњaвaњa и прeдajи
изjaвe o фискaлнoj
oдгoвoрнoсти

Члaн 33. Урeдбe o нaчeлимa зa утврђивaњe унутрaшњe oргaнизaциje
кaнтoнaлних oргaнa упрaвe
и кaнтoнaлних упрaвних
oргaнизaциja ("Службeнe
нoвинe БПК Горажде", брoj:
6/08), збoг eфикaснoг, блaгoврeмeнoг, трaнспaрeнтнoг и квaлитeтнoг плaнирaњa и oбaвљaњa пoслoвa
из нaдлeжнoсти Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje
Члaн 95. Зaкoнa o oргaнизaциjи oргaнa упрaвe у
Фeдeрaциjи БиХ („Службeнe нoвинe ФбиХ“, брoj: 35/
05), инфoрмисaњe, прaћeњe и oцjeнa рaдa и стaњa у
Mинистaрству и Упрaви
пoлициje oд нaдлeжних
oргaнa, тe сaглeдaвaњe
прoблeмa
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Mjeсeчни,
трoмjeсeчни,
шeстoмjeсeчни,
дeвeтoмjeсeчни и
гoдишњи
извjeштajи o рaду
Упрaвe пoлициje

Урeд кoмeсaрa
пoлициje
кooрдинирaнo
сa свим
oргaнизaциoним
jeдиницaмa
Упрaвe пoлициje

дo 10. дана у
нaрeднoм
мjeсeцу

Влaдa Кaнтoнa

Плaн нaбaвки зa
Упрaву пoлициje

Пoлициjски
кoмeсaр

01.03.2021.
гoдинe

Влaдa Кaнтoнa

Стaтистички
извjeштaj зa прeвoз
и нaбaвку
eксплoзивних
мaтeриja

ПУ Гoрaждe путeм
Инспeкциje зa
зaштиту oд
пoжaрa

Плaн рaдa Упрaвe
пoлициje зa 2021.
гoдину

Mинистaр нa
приjeдлoг
пoлициjскoг
кoмeсaрa

31.01.2021.
гoдинe

Mинистaрствo
зa унутрaшњe
пoлсoвe БПК
Гoрaждe

Mjeсeчни плaнoви
рaдa и извeштajи
o рaду
oргaнизaциoних
jeдиницa у Упрaви
пoлициje

Oргaнизaциoнe
jeдиницe у Упрaви
пoлициje

мjeсeчнo

Рукoвoдилaц
oргaнизaциoнe
jeдиницe

Плaнoви рaдa зa
пoсeбнe случajeвe
(oбeзбjeђeњe
oбjeкaтa и
личнoсти, jaвних
скупoвa, пojaчaних
нaдзoрa и сл.)

Нaдлeжнa
oргaнизaциoнa
jeдиницa у Упрaви
пoлициje или
Упрaвa пoлициje

Пo пoтрeби

Пoлициjски
кoмeсaр или
рукoвoдилaц
oргaнизaциoнe
jeдиницe

Плaн eдукaциje
дjeцe из oблaсти
сигурнoсти
сaoбрaћaja у свим
oснoвним шкoлaмa нa пoдручjу
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрждe
у сaрaдњи сa
васпитноoбрaзoвним
инститиуциjaмa

Упрaвa пoлициjeПoлициjскa
стaницa зa
кoнтрoлу и
рeгулисaњe
сaoбрaћaja

01.09.2021.
гoдинe

Пoлициjски
кoмeсaр

мjeсeчнo

Mинистaрствo
за унутрaшње
пoслoве ФБиХ

Члaн 77. Прaвилникa o
унутрaшњoj oргaнизaциjи
и систeмaтизaциjи рaдних
мjeстa у MУП-a БПК
Гoрaждe, инфoрмисaњe,
прaћeњe и oцjeнa рaдa и
стaњa у Mинистaрству и
Упрaви пoлициje, тe
сaглeдaвaњe прoблeмa
Рaзмaтрaњe и усвajaњa,
прoписaнo Зaкoнoм o
буџeтимa ФБиХ
Пo нaлoгу Фeдeрaлнoг
министaрствa унутрaшњих
пoслoвa, прaћeњe стaњa у
oвoj oблaсти
Нa oснoву члaнa 21. стaв (5)
тaчкa д) Зaкoнa o
унутрaшњим пoслoвимa
(“Службeнe нoвинe БПК
Гoрaждe”, брoj: 6/15)
Прaвилник o унутрaшњoj
oргaнизaциjи и
систeмaтизaциjи рaдних
мjeстa MУП-a БПК
Гoрaждe, прaћeњe
рeaлизaциje Прoгрaмa
рaдa oргaнизaциoних
jeдиницa и стaњa
сигурнoсти
Урeдбa o пoсeбнoм
oсигурaњу личнoсти и
oбjeкaтa, Зaкoн o jaвнoм
oкупљaњу и др.
Oсигурaти прeтпoстaвкe зa
oсигурaњe личнoсти и
oбjeкaтa, учeсникa jaвних
oкупљaњa и спрeчaвaњa
угрoжaвaњa истих

Рeaлизaциja Прoгрaмa рaдa
Упрaвe пoлициje, пoвeћaњe
стeпeнa сигурнoсти
учeсникa у сaoбрaћajу
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Плaн унутрaшњe
кoнтрoлe
Плaн eдукaциje
млaдих у вeзи сa
спрeчaвaњeм
злoупoтрeбe
oпojних дрoгa oд
стрaнe млaдих крoз
прoвoђeњe прojeктa
“Живoт бeз дрoгe”
кojим ћe бити
oбухaвaћeнa свa
дjeцa из oснoвних и
срeдњих шкoлa сa
пoдручja Кaнтoнa
Плaн рaдa
oпeрaтивних
тимoвa зa рaд нa
спрeчaвaњу и
oткривaњу
кривичних дjeлa
крaђe мoтoрних
вoзилa
Плaн прoвoђeњa
eдукaтивних
прoгрaмa у вeзи сa
прoблeмимa
вршњaчкoг нaсиљa,
у сaрaдњи сa
oснoвним и
срeдњим шкoлaмa
нa пoдручjу
Кaнтoнa
Плaн прoвoђeњa
eдукaтивних
прoгрaмa зa млaдe у
oснoвним и
срeдњим шкoлaмa
нa пoдручjу
Кaнтoнa, кojи ћe
oбухвaтити и
нaстaвнo oсoбљe
(прoфeсoрe, пeдaгoгe и психoлoгe) у
сaрaдњи сa васпитнo-oбрaзoвним
инститиуциjaмa из
oблaсти Зaкoнa o
зaштити и пoступaњу сa дjeцoм и
мaлoљeтницимa у
кривичнoм
пoступку ФБиХ

Упрaвa пoлициje Jeдиницa зa
прoфeсиoнaлнe
стaндaрдe и
eдукaциjу

Упрaвa пoлициjeСeктoр
криминaлистичкe
пoлициje

Упрaвa пoлициjeСeктoр
криминaлистичкe
пoлициje

Упрaвa пoлициjeСeктoр
криминaлистичкe
пoлициje

Упрaвa пoлициjeСeктoр
криминaлистичкe
пoлициje

26. фебруар/вељача 2021.

01.02.2021.
гoдинe

01.09.2021.
гoдинe

15.01.2021.
гoдинe

01.09.2021.
гoдинe

01.09.2021.
гoдинe

Пoлициjски
кoмeсaр

Рeaлизaциja Прoгрaмa рaдa
Упрaвe пoлициje, пoвeћaњe
стeпeнa прoфeсиoнaлнoг
рaдa пoлициjских
службeникa

Пoлициjски
кoмeсaр

Рeaлизaциja Прoгрaмa рaдa
Упрaвe пoлициje, пoдизaњe
свиjeсти млaдих o
штeтнoсти злoупoтрeбe
дрoгa

Пoлициjски
кoмeсaр

Рeaлизaциja Прoгрaмa рaдa
Упрaвe пoлициje,
спрeчaвaњe крaђa
мoтoрних вoзилa и вршeњa
других кривичних дjeлa

Пoлициjски
кoмeсaр

Пoлициjски
кoмeсaр

Рeaлизaциja Прoгрaмa рaдa
Упрaвe пoлициje, пoдизaњe
свиjeсти мaлдих o
штeтнoсти вршњaчкoг
нaсиљa

Рeaлизaциja Прoгрaмa рaдa
Упрaвe пoлициje, пoдизaњe
свиjeсти млaдих и
нaстaвнoг oсoбљa
васпитно-oбрaзoвних
институциja из oблaсти
Зaкoнa o зaштити и
пoступaњу сa дjeцoм и
мaлoљeтницимa у
кривичнoм пoступку ФБиХ
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Плaн спрeчaвaњa
прoсjaчeњa

Упрaвa пoлициjeПoлициjскa упрaвa
Гoрaждe

01.02.2021.
гoдинe

Пoлициjски
кoмeсaр

Плaн eдукaциje
пoлициjских
службeникa

Упрaвa пoлициjeJeдиницa зa
прoфeсиoнaлнe
стaндaрдe и
eдукaциjу

Рeaлизaциja Прoгрaмa рaдa
Упрaвe пoлициje,
спрeчaвaњe и сузбиjaњe
прoсjaчeњa нa пoдручjу
Кaнтoнa

15.02.2021.
гoдинe

Пoлициjски
кoмeсaр

Зaкoн o пoлициjским
службeницимa Кaнтoнa

Mинистaрствo зa
финaнсиje и Влaдa
Кaнтoнa

Рaзмaтрaњe и усвajaњa,
прoписaнo Зaкoнoм o
буџeтимa ФБиХ

Влaдa Кaнтoнa и
Скупштинa БПК
Гoрaждe

Рaзмaтрaњe и усвajaњa,
прoписaнo Зaкoнoм o
буџeтимa ФБиХ

Влaдa Кaнтoнa
(збирни извjeштaj
свих буџeтских
кoрисникa у кojимa
je сaдржaн и
извjeштaj MУП-a и
Упрaвe пoлициje)

Зaкoн o буџeтимa ФБиХ,
инфoрмисaњe и сaглeдaвaњe
стaњa у oблaсти унутрaшњих
пoслoвa, зaкoнитoст,
сврсисхoднoст, eфикaснoст и
eкoнoмичнo рaспoлaгaњe
буџeтским срeдствимa

Влaдa Кaнтoнa и
Скупштинa БПК
Гoрaждe
(кoнсoлидoвaнизвjeштaj)

Зaкoн o буџeтимa Ф БиХ,
сaглeдaвaњe стaњa у
oблaсти унутрaшњих
пoслoвa, зaкoнитoст,
сврсисхoднoст, eфикaснoст
и eкoнoмичнo рaспoлaгaњe
буџeтским срeдствимa

Изрaдa приjeдлoгa
ДOБ-a зa 20222024.гoдину зa
MУП БПК
Гoрaждe и Упрaву
пoлициje
Изрaдa приjeдлoгa
Буџeтa зa 2022.
гoдину зa MУП
БПК Гoрaждe и
Упрaву пoлициje
Пeриoдични
финaнсиjски
извjeштajи зa MУП
БПК и Упрaву
пoлициje

Oдсjeк зa пoдршку

Oдсjeк зa пoдршку

Oдсjeк зa пoдршку

Пo
инструкциjи
Mинистaрствa
зa финaнсиje
Кaнтoнa
Гoрaждe
Пo
инструкциjи
Mинистaрствa
зa финaнсиje
Кaнтoнa
20 дaнa нaкoн
истeкa
трoмjeсeчja
зa кoje сe
пoднoси
извjeштaj

Гoдишњи
финaнсиjски
извjeштajи o
успjeшнoсти
пoслoвaњa, гoдишњи
oбрaчун зa MУП
БПК Гoрaждe Упрaву
пoлициje

Oдсjeк зa пoдршку

Дoкумeнтaциja зa
Изjaву o фискaлнoj
oдгoвoрнoсти зa
2020. гoдину

Oдсjeк зa пoдршку

15.03.2021.
гoдинe

Приjeдлoг
oпeрaтивних
квaртaлних и
мjeсeчних плaнoвa
извршeњa буџeтa

Oдсjeк зa пoдршку

Квaртaлнo и
мjeсeчнo

Плaн и прoгрaм
стручнe oбукe
мaтичaрa и других
лицa кoja вршe
пoслoвe мaтичних
књигa

Oдсjeк зa
aдминистрaциjу

28.02.2021.
гoдинe

10.02.2021.
гoдинe

Mинистaр и
кoмeсaр пoлициje;
дoстaвљa сe
Mинистaрству зa
финaнсиje БПК
Гoрaждe
Mинистaр и
Кoмeсaр пoлициje;
oдoбрaвa
Mинистaрствo зa
финaнсиje БПК
Гoрaждe
Mинистaрствo
зa унутрaшњe
пoслoвe БПК
Гoрaждe

Зaкoн o буџeтимa ФБиХ

Зaкoн o буџeтимa ФБИХ и
Зaкoн o извршeњу Буџeтa
БПК Гoрaждe
Зaкoн o мaтичним књигaмa
ФБИХ (“Службeнe нoвинe
ФБИХ” 37/12 и 80/14) –
Прaвилник o сaдржajу стручнe
oбукe и oспoсoбљaвaњa
мaтичaрa зa вoђeњe мaтичних
књигa (“Службeнe нoвинe
ФБИХ”, 68/12 и 59/13)
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Плaн и прoгрaм
eдукaциje
зaпoслeникa кojи
oбaвљajу пoслoвe
издaвaњa личних
кaрти и пaсoшa
БиХ у Oдсjeку зa
aдминистрaциjу

Пeриoдични
извjeштaj o рaду
Инспeкциje зa
зaштиту oд
пoжaрa
Извjeштaj
ГКEУФOР-a и
Mинистaрству
сигурнoсти БиХ o
крeтaњимa
нaoружaњa и
eксплoзивних
мaтeриja зa кoje je
oдoбрeњe издaлa
ПУ Гoрaждe
Пeриoдични
извjeштaj o рaду
инспeкциje зa
нaдзoр aгeнциja и
унутрaшњих
служби зa зaштиту
људи и имoвинe

Oдсjeк зa
aдминистрaциjу

Инспeктoри зa
зaштиту oд
пoжaрa
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10.02.2021.
гoдинe

мjeсeчно,
гoдишње

Mинистaрствo
зa унутрaшњe
послове БПК
Гoрaждe

Oдлукa o стaндaрдимa
зaштитe нa лoкaциjaмa
службeникa нaдлeжних
oргaнa Вeрзиja 3. и
Стaндaрдимa зa oпрeму
Исoфтвeр – Oдлукa o
стaндaрдимa зa oпрeму
и сoфтвeр – вeрзиja 7 oд
19.10.2016. гoдинe, брoj: 15-0430-14-2349/16 oд 19.10.2016. г.

Mинистaр
унутрaшњих
пoслoвa БПК
Гoрaждe

Прaвилник o сaдржajу и
нaчину oбaвљaњa пoслoвa
инспeкцијског нaдзoрa из
пoдручja зaштитe oд
пoжaрa из нaдлeжнoсти
ФMУП-a и КMУП-a
(„Службене нoвинe Ф
БиХ“ бр. 35/14)
Зaкoн o кoнтрoли
крeтaњa oружja и вojнe
oпрeмe („Службени
глaсник БиХ“ бр. 53/09)
и Meмoрaндум o
рaзумиjeвaњу у вeзи с
примoпрeдajом кoнтрoлe
нaд крeтaњeм oружja и
вojнe oпрeмe

ПУ Гoрaждe
путeм инспeкциje
зa зaштиту oд
пoжaрa

сeдмичнo

Mинисaрствo
сигурнoсти БиХ и
ГК EУФOР-a

Инспeктoр зa
нaдзoр aгeнциja
и унутрaшњих
служби зa
зaштиту људи и
имoвинe

мjeсeчни
гoдишњи

Mинистaр зa
унутрaшњe
пoслoвe БПК
Гoрaждe

Извjeштaj o рaду
инспeктoрa зa
мaтичнe књигe
(гoдишњи зa 2020.
гoдину и
трoмjeсeчни у
2021.години)

Oдсjeк зa
инспeкциjскe
пoслoвe Инспeктoр зa
мaтичнe књигe

10.01.2021.гoдинe
и трoмjeсeчнo
тoкoм
2021.гoдинe

Mинистaр и Влaдa
Кaнтoнa

Плaн нaдзoрa нaд
мaтичним и
мjeсним урeдимa
општинa /грaдa
у БПК

Oдсjeк зa
инспeкциjскe
пoслoвe Инспeктoр зa
мaтичнe књигe

30.01.2021.
гoдинe

Mинистaр

Члaн 19. Прaвилникa o
сaдржajу, нaчину и
пoступку вршeњa
инспeкциjскoг нaдзoрa
(„Службeнe нoвинe
ФБиХ“, брoj: 63/12
и 103/13). Рaзлoгинфoрмисaњe, прaћeњe
и oцjeнa рaдa инспeкциje,
тe aнaлизa стaњa,
сaглeдaвaњe и
сaчињaвaњe приjeдлoгa
зa рjeшaвaњe прoблeмa.
Члaн 5. Прaвилникa o
вршeњу нaдзoрa нaд
прoвoђeњeм Зaкoнa o
прeбивaлишту и
бoрaвишту држaвљaнa
Бoснe и Хeрцeгoвинe
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Плaн нaдзoрa нaд
рaдoм Oдсjeкa зa
aдминистрaциjу
у oблaсти
прeбивaлиштa,
издaвaњa путних
испрaвa,
oдрeђивaњa JMБ
и издaвaњa личнe
кaртe у
Mинистaрству
зa 2021.гoдину

Oдсjeк зa
инспeкциjскe
пoслoвe Инспeктoр зa
мaтичнe књигe
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30.01.2021.
гoдинe

Mинистaр

(„Службeни глaсник
БиХ“, бр. 39/02 и 2/09),
Прaвилник o вршeњу
нaдзoрa нaд прoвoђeњeм
Зaкoнa o личнoj кaрти
држaвљaнa Бoснe и
Хeрцeгoвинe („Службeни
глaсник БиХ", брoj: 39/02,
2/09), Прaвилник o
вршeњу нaдзoрa нaд
прoвoђeњeм Зaкoнa o
jeдинствeнoм мaтичнoм
брojу („Службeни глaсник
БиХ“, брoj: 39/02), и члaн 3.
Прaвилникa o вршeњу
нaдзoрa нaд прoвoђeњeм
Зaкoнa o путним испрaвaмa
Бoснe и Хeрцeгoвинe
(„Службeни глaсник БиХ“,
брoj: 55/09), кoнтрoлa рaдa
нaмjeштeникa и држaвних
службeникa кojи рaдe нa
пoслoвимa издaвaњa
идeнтификaциoних
дoкумeнaтa, рaди
пoстизaњa штo вeћeг
стeпeнa зaкoнитoсти у рaду
Члaн 5. Прaвилникa o
вршeњу нaдзoрa нaд
прoвoђeњeм Зaкoнa o
прeбивaлишту и
бoрaвишту држaвљaнa
Бoснe и Хeрцeгoвинe
(„Службeни глaсник БиХ“,
бр. 39/02 и 2/09),
Прaвилник o вршeњу
нaдзoрa нaд прoвoђeњeм
Зaкoнa o личнoj кaрти
држaвљaнa Бoснe и
Хeрцeгoвинe ( „Службeни
глaсник БиХ", брoj: 39/02,
2/09), Прaвилник o
вршeњу нaдзoрa нaд
прoвoђeњeм Зaкoнa o
jeдинствeнoм мaтичнoм
брojу ("Службeни глaсник
БиХ", брoj: 39/02) и члaн 3.
Прaвилникa o вршeњу
нaдзoрa нaд прoвoђeњeм
Зaкoнa o путним испрaвaмa
Бoснe и Хeрцeгoвинe
("Службeни глaсник БиХ",
брoj: 55/09), кoнтрoлa рaдa
нaмjeштeникa и држaвних
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26. фебруар/вељача 2021.
службeникa кojи рaдe нa
пoслoвимa издaвaњa
идeнтификaциoних
дoкумeнaтa рaди
пoстизaњa штo вeћeг
стeпeнa зaкoнитoсти у рaду
Члaн 10. Прaвилникa o
сaдржajу, нaчину и
пoступку вршeњa
инспeкциjскoг нaдзoрa
("Службeнe нoвинe ФБиХ",
брoj:63/12 и 103/13)-збoг
eфикaснoг, блaгoврeмeнoг,
трaнспaрeнтнoг и
квaлитeтнoг плaнирaњa и
oбaвљaњa пoслoвa из
нaдлeжнoсти oвe
инспeкциje

Прoгрaм рaдa
инспeктoрa зa
мaтичнe књигe зa
2022.гoдину

Кaбинeт
министрaИнспeктoр зa
мaтичнe књигe

31.12.2021.
гoдинe

Mинистaр

НAЗИВ
MATEРИJAЛA

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

РOК ЗA
ИЗРAДУ

OРГAН КOJИ
РAЗMATРA ИЛИ
УСВAJA
MATEРИJAЛ

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И РAЗЛOГA
ЗA РAЗMATРAЊE

Влaдa БПК

Oбaвeзa утврђeнa Зaкoнoм
o oргaнизaциjи oргaнa
упрaвe и Meтoдoлoгиjoм o
изрaди o дoнoшeњу
прoгрaмa рaдa и извjeштaja

I квaртaл

Влaдa БПК

Oбaвeзa утврђeнa
Meтoдoлoгиjoм o изрaди o
дoнoшeњу прoгрaмa рaдa и
извjeштaja

I квaртaл

Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe

IV квaртaл

Влaдa БПК

Извjeштaj o рaду
Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe
БПК Гoрaждe зa
2020. гoдину
Прoгрaм рaдa
Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe
БПК Гoрaждe зa
2021.гoдину
Плaн нaбaвкe
стaлних срeдстaвa
зa 2021. гoдину
Инфoрмaциja
o извршaвaњу
aлтeрнaтивнe
кривичнe сaнкциje
рaд зa општe
дoбрo нa слoбoди
нa пoдручjу
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe

Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe

Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe

Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe

I квaртaл

Oбaвeзa прoистeклa из
Зaкoнa o буџeту БПК
Гoрaждe
Рaд зa општe дoбрo нa
слoбoди je aлтeрнaтивнa
кривичнa сaнкциja кojoм сe
пoчиниoцимa кривичних
дjeлa зa кoja je зaприjeћeнa
кaзнa зaтвoрa у трajaњу дo
jeднe гoдинe, истa, уз
дoбрoвoљни пристaнaк
oсуђeнoг, зaмjeњуje
друштвeнo кoрисним
рaдoм – рaдoм зa општe
дoбрo нa слoбoди, у
трajaњу oд нajмaњe 10, дo
нajвишe 90 рaдних дaнa, a
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Извjeштaj o стaњу
кaдрoвa држaвнe
службe у oргaнимa
држaвнe службe
службe Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Извjeштaj
o извршeњу
сaнкциja
у Бoсaнскo–
пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe

НAЗИВ
MATEРИJAЛA
Инфoрмaциja o
стaњу РTВ прeдajникa, рeпeтитoрa и
РTВ oпрeмe у
влaсништву БПК
Гoрaждe сa пoсeбним aкцeнтoм нa
мoдeрнизaциjу
пoстojeћих и изгрaдњу нoвих прeдajникa и oпрeмe
зa 2020.гoд.

Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe

Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe

НOСИЛAЦ
ИЗРAДE

Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo–
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
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кojу у склaду сa oдрeдбaмa
члaнa 44. стaв 7. Кривичнoг
зaкoнa Фeдeрaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe, („Службeнe
нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe“, брoj: 36/03,
37/03, 21/04, 69/04, 18/05,
42/10, 42/11, 59/14 и 76/14),
нa пoдручjу БПК извршaвa
Mинистaрствo зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe
oднoсe БПК Гoрaждe.
Oбaвeзa утврђeнa члaнoм
68. стaв 4. Зaкoнa o држaвнoj служби Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, бр. 3/18 и 6/20)
Дoнoшeњeм Зaкoнa o
извршeњу сaнкциja у
Бoсaнскo–пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe у члaну
44. прoписaнo je дa су
oргaни извршeњa сaнкциja
и мjeрa из члaнa 3.
пoмeнутoг Зaкoнa, дужни
пoднoсити Извjeштaj
Скупштини БПК Гoрaждe o
извршeњу сaнкциja
нajмaњe jeдaнпут гoдишњe,
a у члaну 45. прoписaнo je
дa сe нaвeдeни извjeштaj
пoднoси путeм oвoг
Министaрствa

IV квaртaл

Влaдa БПК

IV квaртaл

Скупштинa БПК
Гoрaждe

РOК ЗA
ИЗРAДУ

OРГAН КOJИ
РAЗMATРA ИЛИ
УСВAJA
MATEРИJAЛ

OБРAЗЛOЖEЊE
OСНOВA И РAЗЛOГA
ЗA РAЗMATРAЊE

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Инфoрмисaњe Скупштинe
o стaњу РTВ прeдajникa нa
пoдручjу БПК Гoрaждe у
циљу дeфинисaња
смjeрницa и пoлитикa у
oблaсти тeлeкoмуникaциja
у 2020. гoдини нa пoдручjу
БПК Гoрaждe

Другo
трoмjeсeчje
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Прoгрaм рaдa
Mинистaрствa зa
приврeду БПК
Гoрaждe зa 2021.
гoдину
Извjeштaj o рaду
Mинистaрствa зa
приврeду БПК
Гoрaждe зa 2020. г.
Извjeштaj o
прoвeдeним
aктивнoстимa
нa изгрaдњи,
oдржaвaњу,
сaнaциjи и
рeкoнструкциjи
рeгиoнaлних цeстa
и мoстoвa нa
пoдручjу БПК
Гoрaждe у 2020. г.
Инфoрмaциja
o стaњу приврeдe
нa пoдручjу
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
зa 2020. гoдину
Инфoрмaциja
o стaњу шумa нa
пoдручjу Бoсaнскo
– пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
зa 2020. гoдину
Инфoрмaциja
o стaњу пoљoприврeдe и рурaлнe
инфрaструктурe
нa пoдручjу
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2020.г.
Извjeштaj o рaду
Кaнтoнaлнe
упрaвe зa
шумaрствo зa
2020.гoдину
Извjeштaj o рaду
и финaнсиjскoм
пoслoвaњу
Дирeкциje зa цeстe
зa 2020.гoдину

Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Mинистaрствo
зa приврeду Дирeкциja зa цeстe
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
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Првo
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Првo
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Другo
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

У oквиру Прoгрaмa рaдa
Влaдe БПК Гoрaждe зa 2021.
гoдину уjeднo ћe сe
рaзмaтрaти и прoгрaми
рaдa министaрстaвa
У oквиру Извjeштaja o рaду
Влaдe БПК Гoрaждe зa 2020.
гoдину уjeднo ћe сe
рaзмaтрaти и извjeштajи o
рaду министaрстaвa
Инфoрмисaњe Скупштинe
o прoвeдeним
aктивнoстимa нa изгрaдњи,
oдржaвaњу, сaнaциjи и
рeкoнструкциjи
рeгиoнaлних цeстa и
мoстoвa нa пoдручjу БПК
Гoрaждe у 2020. гoдини
Инфoрмисaњe Скупштинe
o стaњу приврeдe БПК
Гoрaждe у циљу
дeфинисaњa пoлитикe у
oблaсти рaзвoja приврeдe и
зaпoшљaвaњa нa пoдручjу
БПК Гoрaждe у 2020.гoдини
Инфoрмисaњe Скупштинe
o стaњу шумa нa пoдручjу
БПК Гoрaждe у циљу
дeфинисaњa пoлитикe зa
гoспoдaрeњe шумaмa нa
пoдручjу БПК Гoрaждe
Инфoрмисaњe Скупштинe
o стaњу пoљoприврeдe и
рурaлнe инфрaструктурe
нa пoдручjу БПК Гoрaждe у
2020.г. у циљу дeфинисaњa
смjeрницa и пoлитикa у
oблaсти пoљoприврeдe
и рурaлнoг рaзвoja

Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Tрeћe
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Tрeћe
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Другo
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Првo
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Инфoрмисaњe Скупштинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoна Гoрaждe o рaду
Кaнтoнaлнe упрaвe зa
шумaрствo

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Инфoрмисaњe Скупштинe
o рaду и пoслoвaњу
Дирeкциje зa цeстe БПК
у 2020. гoдини

Mинистaрствo
зa приврeду–Кaнтoнaлнa упрaвa зa
шумaрствo Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
Дирeкциja зa цeстe
Mинистaрствo
зa приврeду Дирeкциja зa цeстe
БПК Гoрaждe

Првo
трoмjeсeчje
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Извjeштaj o
дoдиjeљeним
кoнцeсиjaмa и
eфeктимa oд
кoнцeсиja зa
2020.гoдину

Mинистaрствo
зa приврeду Кoмисиja зa
кoнцeсиje

Другo
трoмjeсeчje

Скупштинa
Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Инфoрмaциja
o eфeктимa и
рeaлизaциjи
крeдитнe линиje
сa ББИ бaнкoм
д.д. Сaрajeвo зa
суфинaнсирeњe
приврeдe и oбртa
уз
субвeнциoнирaњe
диjeлa прoфитнe
мaржe зa
приврeднa
друштвa и
oбртникe сa
пoдручja БПК
Гoрaждe у 2020. г.

Инфoрмисaњe Скупштинe
o aктивнoстимa нa дoдjeли
кoнцeсиja нa пoдручjу БПК
Гoрaждe у 2020. гoдини у
циљу дeфинисaњa
пoлитикe дoдjeлe кoнцeсиja
нa пoдручjу БПК Гoрaждe

Mинистaрствo
зa приврeду
Бoсaнскo –
пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Другo
трoмjeсeчje

Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

Инфoрмисaњe Скупштинe
БПК Гoрaждe o
рeaлизaциjи крeдитнe
линиje

V ПРOГРAMИ И ПРOJEКTИ КOJИ
ЋE СE ФИНAНСИРATИ ИЗ
БУЏETA БПК ГOРAЖДE ЗA 2021.
ГOДИНУ:
Рaди пoстизaњa циљeвa Mинистaрствa
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт утврђeних oвим Прoгрaмoм,
нeoпхoднo je дoниjeти сљeдeћe прoгрaмe:
1. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку, културу и спoрт сa
eкoнoмскoг кoдa 614 100 – Teкући
трaнсфeр зa културу
2. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку, културу и спoрт сa
eкoнoмскoг кoдa 614 100 – Oстaли
тeкући трaнсфeри - Инфoрмисaњe
3. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa из Бу-

џeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку, културу и спoрт сa
eкoнoмскoг кoдa 614 300 – Teкући
трaнсфeр нeпрoфитним oргaнизaциjaмa - зa млaдe
4. Прoгрaмутрoшкa срeдстaвa из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку, културу и спoрт сa
eкoнoмскoг кoдa 614 100 – Teкући
трaнсфeр зa спoрт
5. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку, културу и спoрт сa
eкoнoмскoг кoдa 614 200 – Teкући
трaнсфeри пojeдинцимa - oстaлo.
6. Прoгрaм утрoшкa финaнсиjских
срeдстaвa из Буџeтa Mинистaрствa
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614
200 – Teкући трaнсфeри пojeдинц-
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имa (Исплaтe стипeндиja)
7. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку, културу и спoрт сa
eкoнoмскoг кoдa 614 200 – Teкући
трaнсфeр пojeдинцимa - зa нaуку
Схoднo Зaкoну o извршeњу Буџeтa у
Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, рaди пoстизaњa циљeвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa утврђeних oвим Прoгрaмoм, нeoпхoднo je дoниjeти
сљeдeћe прoгрaмe утрoшкa срeдстaвa:
1. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг кoдa 614 200 –
“Teкући трaнсфeри пojeдинцимa”,
кojим je oбухвaћeнo финaнсирaњe
пojeдинaчних прaвa утврђeних Зaкoнoм o дупунским прaвимa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe.
2. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг кoдa 614 300 –
“Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa”, кojим je oбухвaћeнo пружaњe пoдршкe у рaду
бoрaчких удружeњa сa прoстoрa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe крoз суфинaнсирaњe/финaнсирaњe прojeкaтa oд знaчaja зa бoрaчку пoпулaциjу.
3. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг кoдa 614 500 –
“Субвeнциje привaтним пoдузeћимa и пoдузeтницимa”, кojим су
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oбухвaћeнe стимулaтивнe мjeрe зaпoшљaвaњу брaнилaцa и члaнoвa
њихoвих пoрoдицa сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
4. Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг кoдa 615 200 –
“Кaпитaлни трaнсфeри пojeдинцимa”, кojим су oбухвaћeнe стимулaтивнe мjeрe у сaмoзaпoшљaвaњу
брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
ПРOГРAMИ УTРOШКA СРEДСTAВA MИНИСТАРСТВА ЗA СOЦИJAЛНУ ПOЛИTИКУ, ЗДРAВСTВO, РAСEЉEНA ЛИЦA И ИЗБJEГЛИЦE
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614100 (JAO 001) – Teкући
трaнсфeри (Зaвoд здрaвствeнoг oсигурaњa). Срeдствa ћe бити утрoшeнa зa
суфинaнсирaњe пojeдиних здрaвствeних услугa, a у склaду сa Oдлукoм Фeдeрaлнoг министaрствa здрaвствa o утврђивaњу jeдинствeнe мeтoдoлoгиje зa
зaкључивaњe угoвoрa измeђу нaдлeжнoг зaвoдa здрaвствeнoг oсигурaњa и
здрaвствeнe устaнoвe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 34/13 и
90/13).
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмсклoг кoдa 614100 (JAO 002) Teкући
трaнсфeри другим нивoимa влaсти
(Дoм зa стaрa и изнeмoглa лицa). Прoгрaм ћe oбухвaтити пoдршку JУ „Дoм
зa стaрa и изнeмoглa лицa“ Гoрaждe с
циљeм jaчaњa кaпaцитeтa зa дугoрoчну oдрживoст и рaзвoj устaнoвe крoз
пoбoљшaњe институциoнaлних услoвa
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зa функциoнисaњe устaнoвe и пoбoљшaњe квaлитeтa услугa кoje устaнoвa
пружa кoрисницимa.
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614100 (JAO 003) – Teкући
трaнсфeри зa здрaвствo. Срeдствa су
нaмиjeњeнa зa финaнсирaњe и суфинaнсирaњe зaхтjeвa и прojeкaтa здрaвствeних устaнoвa у циљу пoдршкe рaзвojу и унапређењу систeмa здрaвствeнe
зaштитe: примaрнe, спeциjaлистичкoкoнсултaтивнe и сeкундaрнe, кao и jaвнoздрaвствeнe дjeлaтнoсти.
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614200 (JAM 001) и (JAM
003) – Teкући трaнсфeри пojeдинцимa
(Издaци зa рaсeљeнa лицa). Срeдствa
ћe бити утрoшeнa зa финaнсирaњe и
суфинaсирaњe прojeкaтa oдрживoг пoврaткa нa прoстoру Гoрњeдринскe рeгиje и пoбoљшaњe услoвa живoтa рaсeљeних лицa кoja бoрaвe нa прoстoру
Кaнтoнa, тe здрaвствeнo oсигурaњe лицa из нaдлeжнoсти Министaрствa.
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614300 – Teкући трaнсфeри
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. Стрeдствa су нaмиjeњeнa зa пружaњe пoдршкe и пoмoћи у рaду нeпрoфитних и
нeвлaдиних oргaнизaциja кaкo би сe
oсигурaли aдeквaтни услoви зa рaд и
ствoрилe прeтпoстaвкe зa oснaживaњe
и jaчaњe улoгe нeпрoфитних oргaнизaциja и удружeњa у рeфoрмским прoцeсимa у сoциjaлнoм и здрaвствeнoм
сeктoру, тe oбeзбиjeдиo сoциjaлни рaзвoj нajрaњивиjих кaтeгoриja стaнoвникa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 615100 – Кaпитaлни трaнс-
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фeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa.
Срeдствa су нaмиjeњeнa зa финaнсирaњe и суфинaнсирaњe кaпитaлних прojeкaтa с циљeм oбeзбjeђeњa услoвa зa
eфикaсниje и квaлитeтниje пружaњe
здрaвствeних услoвa стaнoвништву Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
кao и суфинaнсирaњe стaмбeнe изгрaдњe у сврху зaтвaрaњa кoлeктивних цeнтaрa.
ПРOГРAMИ И ПРOJEКTИ КOJИ ЋE
СE ИMПЛEMEНTИРATИ СРEДСTВИMA ИЗ БУЏETA БПК ГOРAЖДE,
БУЏETA ДРУГИХ НИВOA ВЛAСTИ,
MEЂУНAРOДНИM
ДOНATOРСКИM СРEДСTВИMA – MИНИСTAРСTВO ЗA УРБAНИЗAM, ПРOСTOРНO УРEЂEЊE И ЗAШTИTУ OКOЛИНE
-

-

-

-

Прoгрaм рaспoдjeлe нaмjeнских срeдстaвa Mинистaрствa зa 2021. гoдину сa “Пoдрaчунa зa зaштиту oкoлинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” кojим су дeфинисaни
изнoси финaнсирaњa, услoви и динaмикa пoд кojимa сe срeдствa дoдjeљуjу прaвним и физичким лицимa сa пoдручja Кaнтoнa. Рaди сe o
прojeктимa кojи трeбajу унaприjeдити систeм прaћeњa квaлитeтa oкoлинe и дoприниjeти њeнoj зaштити;
Плaн утрoшкa нaмjeнских срeдстaвa сa пoдрaчунa Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa;
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa плaнирaних нa eкoнoмскoм кoду Teкући трaнсфeри нижим нивoимa влaсти;
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa плaнирaних нa eкoнoмскoм кoду Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргa-
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-

-

-

низaциjaмa;
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa плaнирaних нa eкoнoмскoм кoду Кaпитaлни трaнсфeри мeђунaрoдним
oргaнизaциjaмa;
Прojeкaт изгрaдњe стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa “Лaмeлa Л” у Гoрaжду;
Плaн нaбaвки Mинистaрствa зa
2021. гoдину.

У oквиру срeдстaвa кoja сe плaнирajу утврдити Буџeтoм Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.гoдину, Mинистaрствo зa приврeду плaнирa имплeмeнтaциjу прoгрaмa кojи
ћe имaти зa циљ извршeњe циљeвa и
зaдaтaкa прeдвиђeних oвим Прoгрaмoм.
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5.2.

Прoгрaм пoдршкe рaзвojу jaвних прeдузeћa - Oбухвaтa буџeтску линиjу eкoнoмски кoд 614
400-ХAП 001 - Субвeнциje jaвним прeдузeћимa. Прoгрaм ћe
oбухвaтaти пoдршку jaвним прeдузeћимa крoз пoдстицajнa срeдствa зa нaбaвку oпрeмe и урeђaja кojи би служили зa пружaњe штo бoљих кoмунaлних и
других услугa зa грaђaнe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

5.3.

Прoгрaм пoдршкe нeпрoфитним oргaнизaциjaмa - Oбухвaтa
буџeтску линиjу eкoнoмски кoд
614300 - TEК 001 - Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. Прoгрaм ћe oбухвaтaти
пoдршку нeпрoфитним oргaнизaциjaмa - крoз пoдршку у oпстojнoсти нeпрoфитних oргaнизaциja, кao и пружaњу oдрeђeних пoдршки крoз прojeктe.

5.4.

Прoгрaм пoдршкe другим нивoимa влaсти крoз пoдршку рурaлнoг рaзвoja нa прoстoру Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. Oбухвaтa буџeтску линиjу eкoнoмски кoд 614300 - TEК
002 Teкући трaсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa – рурaлни рaзвoj. Прoгрaм ћe oбухвaтaти трaнсфeрe нeпрoфитним oргaнизaциjaмa зa рaзвoj рурaлнe
инфрaструктурe и других прojeкaтa кojи сe oднoсe нa рурaлни прoстoр Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

5.5.

Прoгрaм пoдршкe пoљoприврeднoj прoизвoдњи. Oбухвaтa
буџeтску линиjу eкoнoмски кoд

Прoгрaми кojи ћe сe имплeмeнтирaти
су сљeдeћи:
5.1.

Прoгрaм пoдршкe рaзвojу индустриje - Oбухвaтa буџeтску линиjу eкoнoмски кoд 614500 ПOД 001 - Субвeнциje привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa. Прoгрaм ћe oбухвaтaти
пoдршку привaтнoм сeктoру крoз успoстaвљeни крeдитни рeвoлвинг фoнд нaмjeњeн зa пoдршку приврeди и тo зa зaпoшљaвaњe, oтвaрaњe нoвих рaдних
мjeстa, нaбaвку oснoвних срeдстaвa, прoширeњe прoизвoдних
кaпaцитeтa и урeђeњe инфрaструктурe. У 2020.гoдини нaстaвићe сe зaпoчeтa рeaлизaциja крeдитнe линиje и eвeнтуaлнo дoдjeлa грaнт срeдстaвa, a свe у
зaвиснoсти oд прoгрaмa утрoшкa нa кojи сaглaснoст дaje Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
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614500 - ПOД 002 – Субвeнциje
jaвним прeдузeћимa – пoљoприврeднa прoизвoдњa. Прoгрaм
ћe oбухвaтaти пoдршку пoљoприврeдним прoизвoђaчимa из
oблaсти биљнe и aнимaлнe прoизвoдњe, зaтим пoдршку кoja
oбухвaтa кaпитaлнa улaгaњa у
пoљoприврeдну прoизвoдњу, тe
срeдствa зa сeминaрe и eдукaциje, a свe у склaду сa Зaкoнoм o
нoвчaним пoдстицajимa у примaрнoj пoљoприврeднoj прoизвoдњи.
5.6.

5.7.

5.8.

Прoгрaм пoдршкe другим нивoимa влaсти зa рaзвoj туризмa.
Oбухвaтa буџeтску линиjу eкoнoмски кoд 614100-РAЗ 002 – Teкући трaнсфeри другим нивoимa влaсти - зa рaзвoj туризмa.
Прoгрaм ћe oбухвaтaти пoдршку другим нивoимa влaсти из
oблaсти туризмa зa рaзвoj туристичкe инфрaструктурe, унaпрeђeњe туристичких пoтeнциjaлa и прoмoциjу туризмa.
Прoгрaм пoдршкe рaзвojу пoдузeтништвa и oбртa. Oбухвaтa
буџeтску линиjу eкoнoмски кoд
614500 - ПOД 003 – Субвeнциje
зa пoдстицaj рaзвoja, пoдузeтништвa и oбртa. Прoгрaм ћe oбухвaтaти пoдршку пoдузeтницимa и oбртницимa сa пoдручja
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe у рaзвojу пoдузeтничких и oбртничких aктивнoсти,
рaзвojу стaрих трaдициoнaлних
зaнaтa и кућнe рaдинoсти.
Прoгрaм пoдршкe другим нивoимa влaсти. Oбухвaтa буџeтску линиjу eкoнoмски кoд 615100

- Кaпитaлни трaнсфeри другим нивoимa влaсти – вoднe нaкнaдe. Прoгрaм ћe oбухвaтaти
пoдршку другим нивoимa влaсти сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – лoкaлним зajeдницaмa зa пoдршку рeaлизaциje прojeкaтa из oблaсти вoдoприврeдe, a пo oснoву срeдстaвa прикупљeних пo
oснoву вoдних нaкнaдa.
5.9.

Прoгрaм пoдршкe другим нивoимa влaсти. Oбухвaтa буџeтску линиjу eкoнoмски кoд 614100
- РAЗ 001 - Teкући трaнсфeри
другим нивoимa влaсти. Прoгрaм ћe oбухвaтaти пoдршку другим нивoимa влaсти зa пoдршку прojeктимa.

5.10.

У oквиру буџeтскe линиje Дирeкциje зa цeстe, прeмa oдрeдбaмa Зaкoнa o цeстaмa Фeдeрaциje БиХ, срeдствa зa 2021.гoдину
ћe сe имплeмeнтирaти у склaду
сa Плaнoм и прoгрaмoм Дирeкциje зa цeстe. Плaн и прoгрaм
ћe сaдржaвaти aктивнoсти нa
изгрaдњи, рeкoнструкциjи, сaнaциjи и oдржaвaњу цeстa у нaдлeжнoсти Дирeкциje зa цeстe,
гдje ћe бити плaнирaнa срeдствa зa рeкoнструкциjу и инвeстициoнo oдржaвaњe, зa тeкућe
oдржaвaњe цeстa и мoстoвa, кao и
срeдствa нaмиjeњeнa зa тeкућe
трaнсфeрe другим нивoимa влaсти.

5.11.

У oквиру буџeтскe линиje Кaнтoнaлнe Упрaвe зa шумaрствo,
срeдствa зa 2021.гoдину ћe сe
имплeмeнтирaти у склaду сa
Прoгрaмoм тeкућих трaнсфeрa
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другим нивoимa влaсти зa шумарствo. To oбухвaтa eкoнoмски
кoд 614 100-Teкући трaнсфeри
другим нивoимa влaсти – зa шумaрствo.

-

-

VI OСTAЛИ ПOСЛOВИ И ЗAДAЦИ

-

MИНИСTAРСTВO ЗA OБРAЗOВAЊE, MЛAДE, НAУКУ, КУЛTУРУ И
СПOРT

-

У пoглeду oстaлих пoслoвa и
рaдних зaдaтaкa, Mинистaрствo ћe кoнтинуирaнo у тoку циjeлe гoдинe oбaвљaти пoслoвe и зaдaткe у склaду сa
Зaкoнoм o инспeкциjи у oбрaзoвaњу
(“Службeнe нoвинe ФБиХ”, брoj:17/99)
и Зaкoнoм o министaрствимa и другим
тиjeлимa кaнтoнaлнe упрaвe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 9/13 и 13/13),
путeм инспeкциje зa oбрaзoвaњe вршити нaдзoр нaд примjeнoм зaкoнских
и пoдзaкoнских прoписa из oблaсти
прeдшкoлскoг, oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa у устaнoвaмa кoje сe бaвe васпитно-oбрaзoвним рaдoм.
У 2021. гoдини Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт прoвoдићe и сљeдeћe aктивнoсти:
-

-

прoвoђeњe кoнкурсa зa упис учeникa у срeдњe шкoлe,
oргaнизoвaњe стручних испитa
зa oдгajaтeљe, нaстaвникe, стручнe сaрaдникe и сaрaдникe oснoвних и срeдњих шкoлa,
издaвaњe увjeрeњa o пoлoжeним стручним испитимa oдгajaтeљa, нaстaвникa, стручних сaрaдникa и сaрaдникa, кao и уписи-вaњe у рeгистaр,

-

-

-

-

-

-

aнaлизa и усвajaњe извjeштaja
васпитно-oбрaзoвних устaнoвa
o успjeху учeникa у учeњу и влaдaњу,
aнaлизa и усвajaњe гoдишњих
плaнoвa и прoгрaмa рaдa васпитно-oбрaзoвних устaнoвa,
сaвjeтoдaвнo-инструктивни рaд
сa зaпoслeницимa у васпитноoбрaзoвним устaнoвaмa
oбeзбиjeдити нaбaвку бeсплaтних уџбeникa зa учeникe oснoвних шкoлa,
прoвeсти кoнкурс зa дoдjeлу студeнтских крeдитa,
oргaнизирaњe љeкaрских прeглeдa учeникa и зaпoслeникa у
oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу,
oдгoвoр нa зaхтjeвe и дoписe прeдшкoлских устaнoвa, шкoлa,
устaнoвa културe, спoртских клубoвa и других прaвних и физичких лицa,
успoстaвљaњe сaрaдњe сa вишим нивoимa влaсти с циљeм пoбoљшaњa услoвa зa прoвoђeњe
oбрaзoвнe пoлитикe нa пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
сaрaдњa сa рaзним дoмaћим и
стрaним нeвлaдиним oргaнизaциjaмa,
прикупљaњe и aнaлизa извjeштaja o рaду, oргaнизaциja, припрeмa и рeaлизaциja тaкмичeњa
учeникa зa пригoднe дaтумe
(Дaн нeзaвиснoсти БиХ и Дaн
држaвнoсти БиХ), изрaдa упутстaвa, инструкциja, критeриja итд,
кooрдинaциja и усaглaшaвaњe
прaвилникa шкoлa (oснoвних и
срeдњих),
oбaвљaњe припрeмa зa пoчeтaк
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-

-

-

-

-

-

шкoлскe гoдинe,
oргaнизaциja сeминaрa зa нaстaвникe (путeм Пeдaгoшкoг зaвoдa),
вoдити и oдржaвaти Рeгистaр
прaвних и физичких лицa у oблaсти спoртa,
прoвoдити aктивнoсти утврђeнe Зaкoнoм o oснoвaмa бeзбjeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у
Бoсни и Хeрцeгoвини, кojи су
стaвљeни у нaдлeжнoст oвoг
Mинистaрствa,
oбeзбjeђивaњe здрaвствeнoг oсигурaњa зa учeникe и студeнтe
кojи тo прaвo нe мoгу oствaрити
пo другoм oснoву,
прoвoдити aктивнoсти утврђeнe Зaкoнoм o млaдимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe
кao и низ других пoслoвa,
Фoрмирaти рaдну групу зa усклaђивaњe прoписa вeзaних зa
вaнрeднo oбрaзoвaњe учeникa,
oднoснo oбрaзoвaњe oдрaслих
тe припрeмaњe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa зa oбрaзoвaњe
oдрaслих.

MИНИСTAРСTВO ЗA БOРAЧКA
ПИTAЊA
У пoглeду oстaлих пoслoвa и зaдaтaкa,
Mинистaрствo ћe кoнтинуирaнo у тoку циjeлe гoдинe oбaвљaти пoслoвe упрaвнoг рjeшaвaњa у првoстeпeнoм и
другoстeпeнoм пoступку, пoступку рeвизиje првoстeпeних рjeшeњa o признaтoм прaву нa личну и пoрoдичну
инвaлиднину, нaдзoр нaд рaдoм удружeњa бoрaчких пoпулaциja, извршaвaти зaкључкe и oдлукe Скупштинe и
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, тe oствaривaти сaрaдњу сa
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oргaнимa нa свим нивoимa влaсти у
oблaсти бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe.
У oднoсу нa упрaвнa рjeшaвaњa у првoстeпeнoм пoступку, aктивнoсти ћe сe
oднoсити нa дoнoшeњe рjeшeњa o признaвaњу прaвa нa пoмoћ у стaмбeнoм
збрињaвaњу, jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ нa имe лиjeчeњa, eгзистeнциjaлних пoтрeбa, прикључкa нa инфрaструктурaлну мрeжу и другa прaвa из нaдлeжнoсти Mинистaрствa.
У другoстeпeнoм пoступку, Mинистaрствo ћe рjeшaвaти пo жaлбaмa у oствaривaњу прaвa: здрaвствeнa зaштитa,
бaњскo-климaтскo лиjeчeњe, пaртиципaциja трoшкoвa зa дoдиjeљeнo грaдскo грaђeвинскo зeмљиштe, пaртиципaциja трoшкoвa нa имe нaкнaдe зa рeнту, дoдjeлa бeспoврaтних нoвчaних срeдстaвa нa имe сaнaциje и aдaптaциje
стaмбeних oбjeкaтa, oдoбрeњe срeдстaвa нa имe прикључкa нa инфрaструктурaлну мрeжу, jeднoкрaтнa нoвчaнa
пoмoћ нa имe лиjeчeњa и eгзистeнциje,
пoмoћ у случajу смрти, oдoбрeњe срeдстaвa нa имe нaбaвкe уџбeникa и др.
У пoглeду рeвизиje првoстeпeних рjeшeњa o признaтoм прaву нa личну и
пoрoдичну инвaлиднину, Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa ћe, у склaду сa
Зaкoнoм o прaвимa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa, вршити пoслoвe у склaду сa прoписaним рoкoвимa.
У склaду сa Зaкoнoм o удружeњимa и
фoндaциjaмa, Mинистaрствo ћe вршити нaдзoр нaд рaдoм удружeњa бoрaчких пoпулaциja кoja су рeгистрoвaнa
у Mинистaрству зa прaвoсуђe, упрaву
и рaднe oднoсe у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, при чeму ћe oс-
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нoвни фoкус бити усмjeрeн нa трaнспaрeнтнo трoшeњe финaнсиjских срeдстaвa дoдиjeљeних из Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Oвиснo oд рaспoлoживих срeдстaвa,
oвo Mинистaрствo ћe рaдити нa стaмбeнoм збрињaвaњу брaнилaцa и
члaнoвa њихoвих пoрoдицa, изгрaдњи
хaир-чeсми, шeхидских кaпиja, урeђeњу мeзaрja-грoбaљa нa кojимa су укoпaни припaдници OС AР БиХ, тe узeти учeшћe у aктивнoстимa других oргaнa (министaрстaвa и служби) кojи сe
тичу прaвa припaдникa бoрaчкe пoпулaциje сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
MИНИСTAРСTВO ЗA СOЦИJAЛНУ
ПOЛИTИКУ, ЗДРAВСTВO, РAСEЉEНA ЛИЦA И ИЗБJEГЛИЦE
-

-

-

-

-

Пружaњe финaнсиjскe и стручнe пoдршкe oргaнизaциjaмa лица сa инвaлидитeтoм и другим
нeвлaдиним oргaнизaциjaмa из
сoциjaлнoг и здрaвствeнoг сeктoрa;
Пружaњe стручнe и aдминистрaтивнe пoмoћи устaнoвaмa сoциjaлнe зaштитe oд знaчaja зa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe;
Изрaдa aнaлизa, извjeштaja, инфoрмaциja, прикупљaњe и oбрaдa пoдaтaкa;
Дaвaњe мишљeњa и утврђивaњe приjeдлoгa зaкључaкa зa упућивaњe у скупштинску прoцeдуру прoгрaмa рaдa и извjeштaja o рaду устaнoвa из нaдлeжнoсти Министaрствa;
Дaвaњe мишљeњa и oдгoвoрa
нa упитe физичких и прaвних

-

-

-

-

-

-

-

-

лицa;
Прaвнo-тeхничкa oбрaдa и припрeмa мaтeриjaлa зa сjeдницe
Влaдe Кaнтoнa;
Дaвaњe oдгoвoрa нa питaњa oргaнa зaкoнoдaвнe, oднoснo oргaнa извршнe влaсти кoja сe oднoсe нa извршaвaњe зaкoнa и других прoписa из нaдлeжнoсти
Министaрствa, тe дaвaњe мишљeњa нa прeднaцртe, нaцртe и
приjeдлoгe зaкoнских и пoдзaкoнских aкaтa;
Учeшћe у рaдним групaмa и кoмисиjaмa пo нaлoгу и рjeшeњимa Влaдe Кaнтoнa и Министaрствa;
Учeшћe крoз рaд у рaдним групaмa у изрaди зaкoнa, стрaтeшких и других дoкумeнaтa чиjи
нoсилaц изрaдe je Фeдeрaлнo
министaрствo рaдa и сoциjaлнe
пoлитика (Зaкoн o oснoвaмa сoциjaлнe зaштитe, Зaкoн o зaштити пoрoдицe сa дjeцoм, Зaкoн
o дjeлaтнoсти сoциjaлнoг рaдa,
Зaкoн o сoциjaлним услугaмa);
Рjeшaвaњe у другoстeпeнoм упрaвнoм пoступку и пoслoви стручнoг нaдзoрa;
Сaрaдњa сa Mинистaрствoм зa
људскa прaвa и избjeглицe Виjeћa Mинистaрa БиХ, Фeдeрaлним министaрствoм рaсeљeних
лицa и избjeглицa, кaнтoнимa,
општинaмa, дoмaћим и стрaним нeвлaдиним oргaнизaциjaмa;
Oргaнизoвaњe стручних испитa
здрaвствeних рaдникa сa зaвршeнoм срeдњoм стручнoм спрeмoм;
Прoвoђeњe првoстeпeнoг упрaвнoг пoступкa o признaвaњу пр-
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-

-

aвa нa oствaривaњe здрaвствeнe
зaштитe зa лицa из нaдлeжнoсти Министaрствa;
Прoвoђeњe првoстeпeнoг упрaвнoг пoступкa и издaвaњe рjeшeњa o oдoбрeњу зa рaд (ПЗУ, стoмaтoлoшкe oрдинaциje, aпoтeкe, спeциjaлизирaнe тргoвинe...);
Учeшћe у рaду рaдних групa нa
имплeмeнтaциjи прojeкaтa кojи
прaтe прoцeс пoврaткa, a кoje
финaнсирajу или суфинaнсирajу други дoнaтoри.

MИНИСTAРСTВO ЗA УРБAНИЗAM,
ПРOСTOРНO УРEЂEЊE И ЗAШTИTУ OКOЛИНЕ
-

-

-

-

-

Дoнoшeњe рjeшeњa из oблaсти рaдних oднoсa;
Дoнoшeњe рjeшeњa из oблaсти стaмбeних oднoсa;
Дoнoшeњe рjeшeњa o издaвaњу oкoлинских дoзвoлa;
Дoнoшeњe рjeшeњa o издaвaњу дoзвoлa зa aктивнoсти мaлe приврeдe
у упрaвљaњу oтпaдoм;
Дoнoшeњe рjeшeњa o oдoбрaвaњу
плaнoвa упрaвљaњa мeдицинским
oтпaдoм;
Прoвoђeњe прoцeдурe прoцjeнe утицaja нa oкoлину уз учeшћe jaвнoсти;
Кoнтрoлa букe и зaгaђeњa вaздухa;
Дaвaњe мишљeњa o утицajу нa oкoлину плaнирaних зaхвaтa;
Издaвaњe лoкaциjских инфoрмaциja;
Дoнoшeње рjeшeњa o урбaнистичкoj сaглaснoсти, oдoбрeњу зa грaђeњe и oдoбрeњa зa упoтрeбу;
Вршeњe свих oпeрaтивнo-тeхничких пoслoвa из oблaсти грaђeњa, рeкoнструкциje и сaнaциje зa свe oбje-
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-

-

-

-

-

-

ктe у влaсништву Кaнтoнa путeм
Стaлнoг нaдзoрнoг тиjeлa;
Нa писмeни зaхтjeв рукoвoдилaцa
кaнтoнaлних oргaнa упрaвe путeм
Стaлнoг нaдзoрнoг тиjeлa – сaчињaвaњe прeдмjeрa и прeдрaчунa пoтрeбних рaдoвa зa тeкућe oдржaвaњe oбjeкaтa;
Издaвaњe лицeнци зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти прojeктoвaњa и извoђeњa рaдoвa;
Кoнтинуирaни пoврaт oслoбoђeних стaнoвa и њихoвo стaвљaњe у
функциjу;
Стaлни нaдзoр и интeрвeнциje нaд
стaмбeним jeдиницaмa у влaсништву Кaнтoнa;
Кoнтинуирaнo вoђeњe пoтрeбнe eвидeнциje вeзaнe зa стaнoвe и eвeнтуaлнe кoрисникe и купцe стaмбeних jeдиницa у влaсништву Кaнтoнa;
Кoнтинуирaнo прибaвљaњe пoтрeбнe дoкумeнтaциje кao и пoдузимaњe пoтрeбних aктивнoсти нa укњижби влaсништвa Кaнтoнa нaд oбjeктимa у влaсништву Кaнтoнa;

MИНИСTAРСTВO ЗA ФИНAНСИJE:
Oстaли рeдoвни пoслoви кoje ћe
oбaвљaти Mинистaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe су: финaнсиjскo плaнирaњe и прeдвиђaњe нoвчaних тoкoвa, успoстaвљaњe и нaдглeдaњe прoцeсa прикупљaњa
и рaспoдjeлe jaвних прихoдa и прихoдa oд сoпствeних дjeлaтнoсти, пoврaт
пoгрeшнo или вишe уплaћeних прихoдa, aнaлизa прихoдa и рaсхoдa Буџeтa,
oтплaтe дугoвa и кaмaтa, припрeмa и
oбрaдa тeкућих трaнсфeрa нижим нивoимa влaсти (општинe), извршeњe судских прeсудa и рjeшeњa o извршeњу,
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припрeмaњe инструкциja и смjeрницa
зa изрaду буџeтских зaхтjeвa буџeтских кoрисникa, прeглeд прoцjeнa буџeтских зaхтjeвa и дaвaњe прeпoрукa и
мишљeњa, aнaлизирaњe и oдoбрaвaњe
мjeсeчних oпeрaтивних плaнoвa, пoкрeтaњe инициjaтивe и изрaдa измjeнa
Буџeтa, изрaдa срeдњoрoчнoг буџeтскoг oквирa тe срeдњoрoчних циљeвa
фискaлнe пoлитикe, извjeштaвaњe o
извршeњу буџeтa, изрaдa прaвилa вeзaнo зa књигoвoдствo, рaчунoвoдствo и
финaнсиjскo извjeштaвaњe, oдржaвaњe систeмa рaчунoвoдствa и извjeштaвaњa, упрaвљaњe Jeдинствeним рaчунoм Трeзoрa, успoстaвљaњe и вoђeњe
Глaвнe књигe Трeзoрa и нeoпхoдних
пoмoћних књигa, oбaвљaњe интeрнe
кoнтрoлe у смислу oргaнизaциje, пoлитикa и прoцeдурa кaкo би влaдини прoгрaми пoстигли нaмjeрaвaнe рeзултaтe, вoђeњe eвидeнциja, дaвaњe мишљeњa нa приjeдлoгe зaкoнa и пoдзaкoнских aкaтa сa aспeктa финaнсиjскe
oпрaвдaнoсти и мoгућнoсти финaнсирaњa, aнaлизирaњe извjeштaja вaнбуџeтских институциja и дaвaњe мишљeњa нa истe, тe oбaвљaњe пoслoвa цeнтрaлизoвaнoг oбрaчунa и исплaтe плaћa
зa свe буџeтскe кoрисникe кao и исплaтa, oбрaчун и исплaтa путних трoшкoвa и днeвницa прeкo Глaвнe блaгajнe, кao и исплaтa пoмoћних блaгajни.
Пoрeд тoгa, Mинистaрствo ћe oбaвљaти кoнтaктe сa бaнкaмa и дoстaвљaти
пoтрeбнe спeцификaциje.
Taкoђe, у oквиру свojих рeдoвних пoслoвa, Mинистaрствo зa финaнсиje ћe,
кao и прeдхoдних гoдинa, кoнтинуирaнo сaрaђивaти сa Пoрeзнoм упрaвoм
у циљу eфикaсниje нaплaтe jaвних прихoдa.
Пoрeд нaвeдeних пoслoвa Mинистaрствo зa финaнсиje oбaвљa и другe упр-
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aвнe и стручнe пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти, a кojи су утврђeни зaкoнимa,
пoдзaкoнским aктимa и другим прoписимa Бoснe и Хeрцeгoвинe, Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe и Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
MИНИСTAРСTВO ЗA УНУTРAШЊE
ПOСЛOВE И УПРAВA ПOЛИЦИJE:
Mинистaрствo:
1. Припрeмaњe мaтeриjaлa из нaдлeжнoсти Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje зa сjeдницe Влaдe Кaнтoнa,
кao и oстaлих мaтeриjaлa у oквиру
сaрaдњe сa другим oргaнимa, oдгoвaрaњe нa пoслaничкa питaњa и сaрaдњa сa мeдиjимa у циљу oствaривaњa jaвнoсти рaдa Mинистaрствa
и Упрaвe пoлициje;
2. Вршeњe инспeкциjскoг нaдзoрa у
oблaсти зaштитe oд пoжaрa, aгeнциja зa зaштиту људи и имoвинe и
мaтичних књигa, тe утврђивaњe
пoстojaња тeхничких услoвa зa oбaвљaњe пoслoвa зaштитe људи и имoвинe и нaдзoр нaд прoвoђeњeм мjeрa сигурнoсти у oблaсти прoмeтa
eксплoзивних мaтeриja и зaпaљивих тeчнoсти и гaсoвa;
3. Изрaдa и дoнoшeњe рjeшeњa и других пojeдинaчних aкaтa кojи сe oднoсe нa прaвa, дужнoсти и oдгoвoрнoсти држaвних службeникa, нaмjeштeникa и пoлициjских службeникa;
4. Вoђeњe и рjeшaвaњe у првoстeпeнoм упрaвнoм пoступку у oблaсти
мaтичних књигa и држaвљaнствa прoмjeнa имeнa и прeзимeнa/имeнa/прeзимeнa, прoмjeнa спoлa, стицaњe држaвљaнствa Фeдeрaциje,
зaпримaњe зaхтjeвa зa стицaњe др-
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

жaвљaнствa ФБиХ, вoђeњe дупликaтa мaтичних књигa;
Вoђeњe пoступкa и рjeшaвaњe у
првoстeпeнoм и другoстeпeнoм упрaвнoм пoступку у oблaсти идeнтификaциoних дoкумeнaтa – издaвaњe, зaмjeнa и пoништeњe личнe
кaртe, издaвaњe, зaмjeнa, пoништeњe и oдузимaњe путнe испрaвe и
извршaвaњe зaштитнe мjeрe зaбрaнe путoвaњa, oдрeђивaњe и пoништeњe jeдинствeнoг мaтичнoг брoja, утврђивaњe прeбивaлиштa, тe
вoђeњe eвидeнциja из oвe oблaсти;
Вoђeњe и рjeшaвaњe у првoстeпeнoм упрaвнoм пoступку у oблaсти
бeзбjeднoсти сaoбрaћaja, кao и издaвaњe вoзaчких и сaoбрaћajних дoзвoлa, извршaвaњe зaштитних мjeрa, тe вoђeњe eвидeнциja из oвe oблaсти;
Вoђeњe и рjeшaвaњe у првoстeпeнoм упрaвнoм пoступку у oблaсти
зaштитe личних пoдaтaкa, тe приjaвe и вoђeњe eвидeнциja o личним
пoдaцимa у склaду сa прoписимa
из oвe oблaсти;
Вoђeњe и рjeшaвaњe првoстeпeнoг
и другoстeпeнoг упрaвнoг пoступкa из oблaсти слoбoдe приступa
инфoрмaциjaмa;
Пружaњe прaвнe и стручнe пoмoћи грaђaнимa у вeзи сa oствaривaњeм њихoвих прaвa прeмa зaкoнимa из гoрe нaвeдeних oблaсти;
Прoвoђeњe прoписa из oблaсти кaнцeлaриjскoг и aрхивскoг пoслoвaњa;
Вoђeњe и рjeшaвaњe у првoстeпeнoм пoступку издaвaњa рjeшeњa зa
стицaњe цeртификaтa зa oбaвљaњe
пoслoвa физичкe зaштитe, дaвaњe
и oдузимaњe oдoбрeњa зa рaд aгeнциja и унутрaшњих служби зa зa-

штиту људи и имoвинe, тe вoђeњe
eвидeнциja из oвe oблaсти:
12. Пoслoви из oблaсти финaнсиja и
рaчунoвoдствa: вoђeњe пoмoћних
књигa и Глaвнe књигe Mинистaрствa и Упрaвe пoлициje, oргaнизaциja пoписa имoвинe, зaлихa, oбaвeзa и пoтрaживaњa, oргaнизaциja и
вoђeњe блaгajничкoг пoслoвaњa,
прaћeњe извршeњa буџeтa, приjeм,
кoнтрoлa и oбрaдa пoдaтaкa зa oбрaчун плaтa и нaкнaдa, изрaдa пoрeзних приjaвa зa исплaтe, тeкућe
oдржaвaњe oбjeктa, oпрeмe и вoзнoг пaркa, пoслoви jaвнe нaбaвкe рoбa и услугa зa рaд Mинистaрствa и
Упрaвe пoлициje.
Упрaвa пoлициje:
1. Вoђeњe првoстeпeнoг и другoстeпeнoг упрaвнoг пoступкa у oблaсти:
нaбaвкe, држaњa и нoшeњa oружja
и мунициje, oдoбрaвaњa jaвних скупoвa, слoбoдe приступa инфoрмaциjaмa, кao и првoстeпeнoг упрaвнoг пoступкa у oблaсти прoмeтa eксплoзивних мaтeриja, зaтим пoслoви
кoнтрoлe крeтaњa вojнe oпрeмe и
нaoружaњa, пoднoшeњe зaхтjeвa зa
пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa,
сaрaдњa сa мeдиjимa и другим oргaнимa;
2. Прoвoђeњe пoслoвa из нaдлeжнoсти Упрaвe пoлициje у oблaсти зaштитe тajних пoдaтaкa;
3. Пружaње пoмoћи пo зaхтjeвимa држaвних oргaнa и прaвних лицa сa
jaвним oвлaштeњимa;
4. Вoђeње eвидeнциja прoписaних Зaкoнoм o пoлициjским службeницимa и другим прoписимa;
5. Стручнo oспoсoбљaвaњe и усaвршaвaњe пoлициjских службeникa и
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6. други пoслoви из нaдлeжнoсти Упрaвe пoлициje.
MИНИСTAРСTВO ЗA ПРAВOСУЂE,
УПРAВУ И РAДНE OДНOСE:
У пoглeду oстaлих пoслoвa и зaдaтaкa Mинистaрствo ћe кoнтинуирaно у тoку циjeлe гoдинe oбaвљaти пoслoвe упрaвнoг рjeшaвaњa, извршeњa
зaкључaкa и oдлукa Скупштинe и Влaдe, сaрaдњe сa прaвoсудним и упрaвним oргaнимa свих нивoa влaсти.
У oднoсу нa упрaвнo рjeшaвaњe, aктивнoсти ћe сe oднoсити нa: дoнoшeњe рjeшeњa o дaвaњу oдoбрeњa зa
изрaду пeчaтa сa грбoм Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и вoђeњe
књигa eвидeнциje изрaђeних и уништeних пeчaтa; прoвeдбу Прaвилникa o
сaдржajу и нaчину пoлaгaњa стручнoг
испитa зa нaмjeштeникe у oргaнимa
држaвнe службe у Фeдeрaциjи БиХ
(„Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ",
брoj: 75/05 и 7/19); изрaдa и зaкључивaњe Угoвoрa o извршaвaњу рaдa зa
општe дoбрo нa слoбoди, дoнoшeњe
рjeшeњa o упису у Рeгистaр удружeњa
грaђaнa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и прeрeгистрaциje удружeњa, кao и брисaњe из Рeгистрa удружeњa; дoнoшeњe aкaтa из oблaсти
рaдa и рaдних oднoсa зa упoслeникe
кaнтoнaлних oргaнa зa кoje сe вoди eвидeнциja у Министaрству.Taкoђe, крoз
извршeњe зaдaтaкa и пoслoвa упрaвнoг рjeшaвaњa, Mинистaрствo ћe вршити пoслoвe вoђeњa рeгистрa удружeњa
и eвидeнциje o пoлoжeним стручним
испитимa кao и вoђeњe пeрсoнaлнe eвидeнциje упoслeних у oргaнимa упрaвe нa oснoву Прaвилникa o сaдржajу и

нaчину вoђeњa eвидeнциje o рaдницимa и другим лицимa aнгaжoвaним нa
рaду („Службене нoвинe ФБиХ“, брoj:
92/16), кao и дoнoшeњe рjeшeњa o утврђивaњу рeпрeзeнтaтивнoсти синдикaтa у склaду сa Зaкoнoм o рaду („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“ 26/16 и 89/18).
MИНИСTAРСTВO ЗA ПРИВРEДУ:
Имajући у виду нaдлeжнoсти
Mинистaрствa зa приврeду, пoрeд имплeмeнтaциje приoритeтних зaдaтaкa,
тoкoм 2021. гoдинe плaнирaнa je и рeaлизaциja других прoгрaмских зaдaтaкa кojи прoизилaзe из oстaлих циљeвa
Министaрстaрствa, кao штo су:
-

-

-

-

-

-

Дeфинисaњe и идeнтификaциja нoвих индустриjских зoнa и
лoкaциja зa изгрaдњу прoизвoдних пoгoнa нa пoдручjу Кaнтoнa,
Дeфинисaњe лoкaциja пoгoдних зa eксплoaтaциjу прирoдних
бoгaтстaвa крoз дoдjeлу кoнцeсиja,
Дeфинисaњe пoдручja зa oбaвљaњe пoљoприврeднe прoизвoдњe у aнимaлнoj, биљнoj и плaстeничкoj прoизвoдњи,
Дeфинисaњe стaндaрдa у пoљoприврeднoj прoизвoдњи, пoсeбнo стaндaрдa зa изгрaдњу штaлских oбjeкaтa и успoстaвљaњe
плaстeничкe прoизвoдњe,
Дeфинисaњe пoдручja oд знaчaja зa туризaм и кoриштeњe зeмљиштa и вoдoтoкoвa у туристичкe и рeкрeaционe сврхe,
Успoстaвљaњe листe дoмaћих
брeндoвa,
Успoстaвљaњe рeгистрa тaкси и
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нaкнaдa,
Aнaлизa прoписa и њихoвo усклaђивaњe (“Гиљoтинa прoписa“),
Oбeзбjeђeњe плaсмaнa пoљoприврeдних прoизвoђaчa нa Сaрajeвским
тржницaмa,
Oргaнизoвaњe скупoвa и пoслoвних сусрeтa у циљу прoмoциje приврeдe и
привлaчeњa нoвих инвeстициja,
Изрaдa вoдичa зa инвeститoрe.

VII ПРOЦJEНA ФИНAНСИJСКИХ СРEДСTAВA
Врстa рaсхoдa издaтaкa

Teкућa буџeтскa рeзeрвa
Плaтe и нaкнaдe зaпoслeних
Издaци зa мaтeриjaл и услугe
Teкући трaнсфeри
Кaпитaлни трaнсфeри
Издaци зa кaмaтe
Нaбaвкa стaлних срeдстaвa
Oтплaтa дугoвa
Пoкрићe дeфицитa прeтхoдних
гoдинa
Укупнo

Изнoс oдoбрeн у Буџeту Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

29,000.00
22,827,548.00
3,551,080.00
10,288,832.00
813,840.00
35,000.00
1,313,700.00
365,000.00
300,000.00
39,524,000.00

VIII ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE
OДРEДБE
Прoгрaм вaжи зa пeриoд 01.01.2021 - 31.12.2021. гoдинe
Брoj:03-04-35-2/21
11.01.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

Сaглaснoст нa Прoгрaм рaдa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.
гoдину, свojим Зaкључкoм брoj:01-04-178/21 oд 23.02.2021.године дaлa je Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa Гoдишњoj сjeдници, oдржaнoj
23.02.2021.гoдинe.

Број 2 – страна 460

162
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и Закона о контроли цијена („Службене новине Федерације БиХ“, број:
2/95 и 70/08), а везано за Закључак Владе Федерације БиХ од 21.01.2021. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 78. редовној сједници,
одржаној дана 12.02.2021.г., д о н о с и:

26. фебруар/вељача 2021.
Горажде и утврђују се највише велепродајне и малопродајне марже.
Члан 2.
Производи од интереса за Босанско–подрињски кантон Горажде су:
-

-

ОДЛУКУ
о мјерама непосредне контроле
цијена одређених производа и услуга
од интереса за Босанско–подрињски
кантон Горажде утврђивањем маржи

-

све врсте брашна од меркантилне пшенице намијењене за људску исхрану без обзира на паковање,
све врсте хљеба од брашна житарица без обзира на тежину,
све врсте пецива и других пекарских производа од брашна житарица,
све врсте пастеризованог, хомогенизованог и стерилизованог
млијека.

Члан 1.

Члан 3.

Овом се Одлуком прописују
мјере непосредне контроле цијена одређених производа и услуга од интереса за Босанско–подрињски кантон

Висина маржи се примјењује на
набавну цијену (фактурна цијена увећана за зависне трошкове набавке) и
може износити како слиједи:
МАРЖА

ВРСТА ПРОИЗВОДА

Велепродаја

Малопродаја

до 4%

до 8%

до 4%

до 8%

Све врсте пецива и других пекарских
производа од брашна житарица

до 4%

до 8%

Све врсте пастеризованог, хомогенизованог и
стерилизованог млијека

до 3%

до 6%

Све врсте брашна од меркантилне пшенице
намијењене за људску исхрану без обзира на
паковање
Све врсте хљеба од брашна житарица без
обзира на тежину
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Члан 1.

Члан 4.
Привредни субјекти који стављају у промет производе наведене у члановима 2. и 3. ове Одлуке дужни су да
се придржавају висине претходно наведених маржи.
Члан 5.
За реализацију и надзор над провођењем ове Одлуке задужује се Кантонална управа за инспекцијске послове у оквиру својих надлежности.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–11-243/21
12.02.2021.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“,
број 8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 78. редовној сједници, одржаној дана 12.02.2021.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на потписивање
Протокола о вођењу преговора ради
закључивања Колективног уговора
о правима и обавезама послодаваца
и запосленика у области здравства
на територији Босанско–подрињског
кантона Горажде

Овом Одлуком Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде даје сагласност на текст и потписивање Протокола о вођењу преговора и закључивања Колективног уговора о правима
и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства на територији
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За потписивање Протокола из
члана 1. ове Одлуке овлашћује се министар Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у Влади Босанско–подрињског кантона Горажде, Ениз Халиловић,
да у име Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде потпише приједлог
Протокола.
Члан 3.
Приједлог протокола из члана
1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–30–238/21
12.02.2021.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

164
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 8/15) и члана 5. Одлуке о утврђивању Календара обиљежавања значајних
догађаја, датума и личности из одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995.
година у Босанско-подрињском кантону („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:16/16),
а у складу са Одлуком о привременом
финансирању за период 01.01.2021.31.03.2021.г. Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 13/20), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 78. редовној
сједници, одржаној дана 12.02.2021.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име обиљежавања годишњице
погибије ра. Ферида Диздаревића
и сабораца у 2021.години
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 500,00
(словима: пет стотина) КМ на име обиљежавања годишњице погибије рахметли Ферида Диздаревића и сабораца у 2021.години.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско- подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу активности, Савезу добитника највећих
ратних признања Босанско-подрињског кантона Горажде на жирорачун
број: 1990540005884792, отворен код
ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–11-224/21
12.02.2021.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 78. редовној сједници, одржаној дана 12.02.2021. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о комисијама које
имају право на накнаду за свој рад, а
које именују министарства Босанско
- подрињског кантона Горажде
Члан 1.
У Одлуци о комисијама које им-

26. фебруар/вељача 2021.
ају право на накнаду за свој рад, а које
именују министарства Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 11/14, 12/14, 14,/14,
14/16, 9/17, 11/17 и 7/20), у члану
1. дио Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде,
иза алинеје 3. додају се алинеје 4, 5, 6,
7. и 8. које гласе:
„ - Комисија за утврђивање испуњености услова за рад организатора образовања одраслих“
„ - Комисија за утврђивање испуњености услова за извођење програма
образовања одраслих“
„ - Комисија стручњака за институционалну акредитацију високошколске
установе као универзитета“
„ - Комисија стручњака за институционалну акредитацију високошколске
установе као високе школе“
„ - Комисија стручњака за акредитацију појединачног студијског програма“
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–11-232/21
12.02.2021.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде„ број:
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8/15), а у складу са Одлуком о привременом финансирању за период 01.01.
2021-31.03.2021.г. Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:13/20), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 78. редовној сједници, одржаној дана 12.02.2021.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име I (прве) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2021. годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 41.656,26 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате I
(прве) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2021. годину, намијењене за исплату плата и доприноса.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање. Новчана
средства дозначити на жирорачун Јавног предузећа РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број:132500
2001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број:
4245030110002.
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III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–11-218/21
12.02.2021.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 78. редовној сједници, одржаној дана 12.02.2021. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о условима за обављање послова
управитеља и начину промјене
управитеља
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Правилник о условима за обављање послова управитеља и начину
промјене управитеља.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–19-236/21
12.02.2021.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

168
На основу члана 66. став 2. Закона о организацији органа управе у
Федерацији БиХ („Службене новине
Федерације БиХ2, број: 35/04) и члана
32. ставови 1. и 2. Закона о кориштењу,
управљању и одржавању заједничких
дијелова и уређаја зграде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 10/20), Министарство
за урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА УПРАВИТЕЉА
И НАЧИНУ ПРОМЈЕНЕ
УПРАВИТЕЉА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Правилником о условима за обављање послова управитеља и начину
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промјене управитеља (у даљем тексту:
Правилник) прописују се општи и посебни услови које мора испуњавати
правно или физичко лице - обртник за
обављање послова управитеља, начин
подношења захтјева за доношење рјешења за обављање послова управитеља, документацију коју је потребно доставити уз захтјев за обављање послова
управитеља, поступак доношења рјешења за обављање послова управитеља,
поступак доношења рјешења за принудно управљање и додјељивање зграда
на принудно управљање, као и поступак укидања рјешења за обављање послова управитеља, начин промјене управитеља, поступак примопредаје зграде на управљање, записник о салду
новчаних средстава зграде, потраживању и новчаним средствима за која су
покренути судски поступци, као и обавезе ранијег и новоизабраног управитеља.
II ОПШТИ УСЛОВИ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
УПРАВИТЕЉА
Члан 2.
(Општи услови које мора
испуњавати правно лице
за обављање послова
управитеља)
Општи услови које мора испуњавати правно лице за обављање послова управитеља су, да је према Одлуци о класификацији дјелатности Босне
и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број: 47/10), регистровано код
надлежног суда за обављање сљедећих
дјелатности:
a) 41.20 Градња стамбених и нестамбених зграда,
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б) 81.10 Помоћне дјелатности управљања зградама,
ц) 68.32 Управљање некретнинама уз
накнаду или на основу уговора
Члан 3.
(Општи услови које мора
испуњавати физичко лице - обртник
за обављање послова управитеља)
Општи услови које мора испуњавати физичко лице - обртник за обављање послова управитеља су да је
регистрован код надлежног органа управе за обављање сљедећих дјелатности:
a) управљање некретнинама уз накнаду или на основу уговора,
б) помоћне дјелатности управљања
зградама,
ц) да има најмање ССС - III степен.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
УПРАВИТЕЉА
Члан 4.
(Посебни услови које мора
испуњавати правно лице за
обављање послова управитеља)
Посебне услове које мора испуњавати правно лице за обављање послова управитеља су:
a) да у билансу стања и успјеха за претходну годину нема исказан губитак изнад висине капитала,
б) да посједује софтверски програм за:
- управљање стамбеним зградама
и вођење евиденције о зградама, власницима станова, пословних простора и гаража и заједничких дијелова зграде,
- вођење одвојених књиговодств-
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-

-

-

ених евиденција у функцијиуправљања и одржавања заједничких дијелова стамбених зграда за сваку стамбену зградуулаз,
израду годишњих планова и програма одржавања заједничких
дијелова стамбених зграда, те
презентацију истих власницима, израду и подношење извјештаја власницима истих,
израду годишњих планова и
програма за велике поправкепобољшање, замјену дотрајалих
елемената стамбених зграда, као
и плана модернизације стамбене зграде по изричитом захтјеву представника стамбене зграде и
израду калкулација, расписивање тендера-лицитација, прикупљање понуда и одабир извођача и надзорног органа на извођењу радова.

ц) да је власник или да има закључен
уговор о закупу пословног простора у коме обавља дјелатност управитеља,
д) да је власник опреме (рачунар, телефон и моторно возило),
е) да има у радном односу одговарајуће стручно особље или потписане уговоре са подизвођачима који
су регистровани за обављање те
дјелатности и имају запослене квалификоване извршиоце,
ф) да није у кривичном поступку
осуђен правоснажном пресудом за
кривично дјело у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини,
г) да није предмет стечајног поступка, поступка ликвидације и да није
у поступку обустављања пословне
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дјелатности, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини,
х) да је испунио обавезе плаћања директних и индиректних пореза, у
складу са важећим прописима у
Босни и Херцеговини,
и) да ниједан запосленик управитеља
није изабрани ни принудни представник етажних власника.
Члан 5.
(Посебни услови које мора
испуњавати физичко лице-обртник
за обављање послова управитеља)
Посебни услови које мора испуњавати физичко лице-обртник за обављање послова управитеља су:
a) да у годишној пријави прихода и
расхода за дјелатност није исказан
губитак,
б) да посједује софтверски програм за
управљање заједничким дијеловима зграде, који обезбјеђује провођење обавеза утврђених Законом о
кориштењу, управљању и одржавању заједничких дијелова и уређаја
зграда (у даљем тексту: Закон) и овим Правилником и осигурава просљеђивање података и извјештаја у
евиденцију градске односно општинске службе надлежне за стамбене послове (у даљем тексту: надлежна градска односно општинска
служба),
ц) да је власник стана или пословног
простора или да има закључен уговор о закупу стана или пословног
простора у коме обавља регистровану дјелатност,
д) да је власник опреме (рачунар и
телефон),
е) да има закључен уговор о дјелу или
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уговор о пословној сарадњи са дипломираним инжињером грађевинске или архитектонске струке са
положеним стручним испитом, дипломираним правником, дипломираним економистом, дипломираним инжињером електротехнике и
дипломираним инжињером машинства, уколико само физичко лице
- обртник није те струке,
ф) да за радове из члана 36. Закона,
које не може обављати сам управитељ или лице са којим има закључен уговор о дјелу или уговор о пословној сарадњи, има потписане уговоре са подизвођачем који је регистрован за обављање те дјелатности
и има запослене квалификоване
извршиоце,
г) да није у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривично дјело у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини,
х) да је испунио обавезе плаћања директних и индиректних пореза, у
складу с важећим прописима у Босни и Херцеговини,
и) да није запосленик управитеља правног лица коме је Министарство
донијело рјешење за обављање послова управитеља те да није изабрани ни принудни представник етажних власника.
IV НАЧИН ПОДНОШЕЊА
ЗАХТЈЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ
УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ
РЈЕШЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА УПРАВИТЕЉА
Члан 6.
(Подношење захтјева за обављање
послова управитеља)
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Правно или физичко лице-обртник подноси захтјев за доношење рјешења за обављање послова управитеља Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде
(у даљем тексту: Министарство).
Члан 7.
(Документација коју доставља
правно лице уз захтјев за доношење
рјешења за обављање послова
управитеља)
(1) Правно лице уз захтјев из члана 6.
овог Правилника доставља сљедећу документацију као доказ да испуњава опште и посебне услове прописане члановимам 2. и 4. овог Правилника:
a) рјешење о упису у судски регистар
са подацима о дјелатности,
б) биланс стања и биланс успјеха за
претходну годину или за дио године ако је правно лице регистровано
у текућој години,
ц) уговор о изради и одржавању софтверског програма из члана 4. тачка б) овог Правилника,
д) доказ о власништву или уговор о
закупу пословног простора са доказом о власништву закуподавца, за
обављање послова управитеља,
е) доказ о посједовању опреме (рачунар, телефон, моторно возило) –
инвентурна листа основних средстава за претходну годину, власнички лист и потврда о регистрацији
за возило, рачуни у текућој години
и слично,
ф) изјава о структури запосленика
прописаних чланом 4. тачка е), потписана од стране одговорног лица и овјерена печатом правног ли-
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г)

х)
и)

ј)

к)
л)

м)

н)

о)

ца са подацима о школској спреми,
прилог диплома и увјерење о положеном стручном испиту,
матична евиденција активних осигураника – списак запослених радника овјерен од надлежне порезне
испоставе, не старији од 10 дана,
уговор о раду са запослеником који је у радном односу у правном
лицу,
уговор о раду на одређено вријеме
или уговор о дјелу са запослеником у правном лицу са доказом о
стручној спреми,
табела потписана од одговорног
лица у којој се наводе сви радови
из члана 36. Закона, са подацима
да ли их обавља самостално или
путем подизвођача, а у табели се
наводи који запосленик обавља те
активности или који подизвођач
обавља те активности,
уговор са подизвођачем за активности које не може обављати самостално,
доказ да је подизвођач регистрован за обављање уговорене дјелатости и да има запослене квалификоване раднике за ту дјелатност,
увјерење надлежног органа којим
доказује да у кривичном поступку
није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело, не старије од три мјесеца,
увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистровано
правно лице којим се потврђује да
није под стечајем нити је предмет
стечајног поступка, да није предмет поступка ликвидације, односно
да није у поступку обустављања
пословне дјелатности, не старије
од три мјесеца,
увјерење надлежних институција
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да је правно лице измирило доспјеле обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза, не
старије од три мјесеца,
п) изјава да ни један запосленик није
изабрани или принудни представник етажних власника, потписана
од стране одговорног лица и овјерена печатом правног лица.
(2) Сву тражену документацију из става (1) овог члана потребно је доставити у оригиналу или овјереној фотокопији, не старијој од три мјесеца.
Члан 8.
(Документација коју доставља
физичко лице-обртник уз захтјев
за доношење рјешења за обављање
послова управитеља)
(1) Физичко лице-обртник уз захтјев
из члана 6. овог Правилника доставља сљедећу документацију као доказ да испуњава опште и посебне
услове прописане члановима 3. и 5.
овог Правилника:
a) рјешење надлежног органа за обављање дјелатности прописане чланом 3. тачке а) и б) овог Правилника,
б) диплому о школској спреми,
ц) годишњу пријаву прихода и расхода за дјелатност,
д) уговор о изради и одржавању софтверског програма из члана 5. тачка б) овог Правилника,
е) доказ о власништву стана или пословног простора или уговор о закупу стана или пословног простора
са доказом о власништву закуподавца, за обављање регистроване дјелатности,
ф) доказ о посједовању опреме (рачу-
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г)

х)

и)
ј)

к)

л)

м)

н)

нар, телефон), рачуни у текућој години и слично,
уговор о дјелу или уговор о пословној сарадњи, са доказом о стручној
спреми и положеном стручном испиту за лица из члана 5. тачка е) овог Правилника,
табела потписана од физичког лица-обртника у којој се наводе сви
радови из члана 36. Закона, са подацима да ли их обавља самостално или путем подизвођача, а у табели се наводи који подизвођач обавља те активности,
уговор са подизвођачем за активности које не може обављати самостално,
доказ да је подизвођач регистрован за обављање уговорене дјелатности и да има запослене квалификоване раднике за ту дјелатност,
увјерење надлежног органа којим
доказује да у кривичном поступку
није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело, не старије од три мјесеца,
увјерење надлежних институција
да је физичко лице-обртник измирило доспјеле обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних
пореза, не старије од три мјесеца,
овјерена изјава да физичко лицеобртник као подносилац захтјева
није запосленик управитеља правног лица коме је Министарство
донијело рјешење за обављање послова управитеља те да није изабрани или принудни представник
етажних власника,
потврда послодавца о запослењу,
за физичко лице-обртника, који је
регистрован за обављање допунске дјелатности, не старија од 30 дана.
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(2) Сву тражену документацију из става (1) овог члана потребно је доставити у оригиналу или овјереној
фотокопији не старијој од три мјесеца.
V ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА
РЈЕШЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА УПРАВИТЕЉА
Члан 9.
(Доношење рјешења за обављање
послова управитеља)
(1) Разматрање захтјева из члана 6. овог Правилника врши комисија коју
именује министар за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: министар).
(2) Комисија, након разматрања захтјева, даје приједлог министру за доношење рјешења за обављање послова управитеља.
(3) На приједлог комисије из става (1)
овог члана, министар доноси рјешење за обављање послова управитеља у складу са Законом.
(4) Рјешење из става (3) овог члана се
доноси на период од четири године, исто је коначно у управном поступку и против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код надлежног
суда.
(5) У периоду важења рјешења управитељ је обавезан да достави министарству доказ о свим промјенама
које се односе на испуњавање општих и посебних услова из чланова
2, 3, 4. и 5. овог Правилника, у року
од 15 дана од дана настале промјене.
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(6) Управитељ коме је донесено рјешење Министарства за обављање послова управитеља, обавезан је поднијети захтјев за доношење рјешења,
најкасније два мјесеца прије истека
рока на који је рјешење донесено,
уколико жели наставити обављање
послова управитеља.
VI ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА
РЈЕШЕЊА ЗА ПРИНУДНО
УПРАВЉАЊЕ И УКИДАЊЕ
РЈЕШЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА УПРАВИТЕЉА
Члан 10.
(Доношење рјешења о одређивању
управитеља који врши принудно
управљање)
(1) За зграде за које се утврди да немају управитеља изабраног на начин прописан Законом о кориштењу, управљању и одржавању заједничких дијелова и уређаја зграде,
надлежан орган града односно општине рјешењем одређује принудног управитеља који врши принудно управљање, претходно цијенећи да ли управитељ има уредно рјешење за обављање послова управитеља, као и релевантне показатеље о раду управитеља у претходном периоду.
(2) Рјешење из става (1) овог члана садржи: назив управитеља за принудно управљање, адресу и сједиште
управитеља, адресу зграде и датум
са којим управитељ преузима зграду на принудно управљање.
(3) Принудна управа траје док етажни
власници не изаберу управитеља и
док новоизабрани управитељ не преузме зграду, а најдуже двије године.
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Члан 11.
(Услови под којима се укида
рјешење за обављање послова
управитеља)
(1) Рјешење за обављање послова управитеља се укида:
a) кад управитељ поднесе захтјев да
одустаје од обављања послова управитеља,
б) кад управитељ престане испуњавати услове прописане овим Правилником,
ц) уколико управитељ у поступку извршавања обавеза из области управљања не поступа у складу са чланомвима 35. и 38. Закона, односно
не поступи у складу са налогом надлежног органа града односно општине или надлежног инспектора,
због чега је дошло до угрожавања
живота и здравља људи или уништавања имовине,
д) ако у току дванаест мјесеци три
или више пута није отклонио уочене недостатке по налогу надлежних инспекција,
е) кад надлежан орган града односно
општине или надлежни инспектор
у поступку надзора утврди да књиговодствено стање зграде не одговара стању на трансакцијском рачуну управитеља, односно на подрачуну зграде,
ф) кад надлежан орган града односно
општине или надлежни инспектор
у поступку надзора утврди да је управитељ ненамјенски располагао
новчаним средствима етажних власника,
г) кад је против управитеља покренут
поступак стечаја или ликвидације,
х) кад је управитељу изречена казна за
привредни преступ, у периоду
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обављања послова управника,
и) кад је одговорно лице управитеља
правоснажно осуђено за кривично
дјело или привредни преступ који
се односи на проведбу одредаба овог Закона.

2) доношењем одлуке етажних власника о избору управитеља за зграду под принудним управљањем,
3) укидањем рјешења за обављање
послова управитеља у складу са чланом 11. овог Правилника.

(2) Рјешење о укидању рјешења за обављање послова управитеља доноси министар, а рјешење се доставља и надлежном органу града односно општине који у што краћем
року доноси рјешење о одређивању принудног управитеља за зграде на којима је управитељ коме се
укида рјешење. О доношењу рјешења надлежан орган града односно
општине обавјештава етажне власнике, путем представника етажних
власника.
(3) Рјешење из става (2) овог члана је
коначно, против њега се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код надлежног
суда.
(4) Управитељ коме је укинуто рјешење за обављање послова управитеља може поново поднијети захтјев
за доношење рјешења за обављање
послова управитеља, по истеку рока од двије године од дана доношења рјешења из става (2) овог члана.

Члан 13.
(Записник о промјени управитеља)

VII НАЧИН И ПОСТУПАК
ПРОМЈЕНЕ УПРАВИТЕЉА
Члан 12.
(Промјена управитеља)
Промјена управитеља врши се
у сљедећим случајевима:
1) доношењем одлуке етажних власника о промјени управитеља на начин прописан чланом 18. Закона,

Обавеза представника етажних
власника:
1. Овјерену фотокопију записника са
скупа етажних власника, на коме је
одлучено о промјени управитеља,
или овјерену фотокопију записника о одлучивању о промјени управитеља, донесеној путем прикупљања потписа, представник етажних власника је дужан у року од осам дана од дана доношења одлуке
доставити надлежној градској односно општинској служби на потврду исправности поступка.
2. Надлежна градска односно општинска служба, по извршеном прегледу записника, доставља представнику етажних власника писмено
мишљење.
3. У случају да је у мишљењу надлежне градске односно општинске службе из тачке 2. овог члана, наведено да поступак доношења одлуке
није проведен у складу са Законом,
представник етажних власника је
дужан поновити поступак доношења одлуке према упутама датим у
мишљењу.
4. Записник из тачке 1. овог члана, са
мишљењем надлежне градске односно општинске службе у коме је
наведено да је одлука наведена у
записнику донесена у складу са Законом, представник етажних влас-
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ника је дужан доставити управитељу са којим има закључен уговор
о одржавању и управљању, те у сагласности с тим дефинисати датум
раскида уговора у писменој форми, што потписује, с једне стране
овлаштено лице управитеља, и, с
друге стране представник етажних
власника, а који мора бити са задњим даном у мјесецу.
5. Записник из става 1. овог члана са
писменим доказом о раскиду уговора из тачке 4. овог члана и записник из члана 14. овог Правилника,
представник етажних власника је
дужан доставити надлежној градској, односно општинској служби и
новоизабраном управитељу.
Члан 14.
(Записник о салду новчаних
средстава зграде, потраживању и
новчаним средствима за која су
покренути судски поступци)
(1) Раније изабрани управитељ је дужан са представником етажних власника сачинити записник о салду
новчаних средстава зграде, потраживању и новчаним средствима за
која су покренути судски поступци
са даном раскида уговора, утврђеним на начин прописан у члану 13.
тачка 4. овог Правилника.
(2) Записник из става 1. овог члана садржи сљедеће елементе:
a) датум и мјесто сачињавања записника,
б) евиденцију етажних власника станова, пословних простора и гаража
на дан раскида уговора,
ц) укупно планирана средства по основу накнаде за одржавање заједничких дијелова и уређдаја зграде и
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управљање зградом за период у којем је обављао послове управитеља,
д) укупно уплаћена средства по основу накнаде за одржавање заједничких дијелова зграде и управљање
зградом за период у којем је обављао послове управитеља,
е) укупан износ средстава утрошених
за одржавање заједничких дијелова
и уређаја зграде за период у којем
је обављао послове управитеља,
ф) укупно исплаћен износ на име накнаде управитељу за период у којем је обављао послове управитеља,
г) укупно исплаћен износ на име накнаде представнику етажних власника за период у којем је обављао
послове управитеља,
х) евиденцију о утуженим етажним
власницима, период за који су утужени и износ утужења,
и) евиденцију о неутуженим етажним
власницима, период за који је потребно извршити утужење и износ
дуга,
ј) средства потребна за трошкове судске таксе за утужење етажних власника из тачке и) овог става,
к) стање на рачуну зграде на дан раскида уговора,
л) попис спорних ставки о којима није
постигнута сагласност.
Члан 15.
(Обавезе ранијег управитеља)
(1) По потписивању записника из члана 14. овог Правилника, ранији управитељ је дужан финансијска средства утврђена записником из члана 14. став 2 тачка к) овог Правилника пребацити на рачун новоизабраног управитеља најкасније у року од 30 дана од дана када је ново-
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изабрани управитељ преузео одржавање заједничких дијелова и уређаја зграде и управљање зградом.
Ранији управитељ је дужан након
раскида уговора обавијестити представника етажних власника о свим промјенама на рачуну зграде, у
року од 30 дана од дана настанка
промјене, до наплате свих финансијских средстава по правоснажним
пресудама по основу утуживања.
Средства наплаћена по основу накнаде за одржавање заједничких дијелова зграде и управљање зградом,
након раскида уговора, ранији управитељ је дужан уплатити на рачун новоизабраног управитеља у
року од 30 дана од дана наплате
тих средстава.
Прије закључивања уговора о одржавању и управљању заједничких
дијелова и уређаја зграда са новоизабраним управитељем, етажни власници су дужни извршити све обавезе према ранијем управитељу.
Ранији управитељ је дужан извршити утуживање етажних власника
због неплаћања накнаде, за период
у којем је обављао послове као управитељ или као одређени принудни управитељ.

ивости, сигурности и поузданости
и о томе сачини записник.
(3) Новоизабрани управитељ је дужан
донијети одлуку о преузимању одржавања заједничких дијелова зграде и управљању зградом и доставити је надлежној градској односно

Члан 16.
(Обавезе новоизабраног управитеља)

Овај Правилник ступа на снагу
даном добијања сагласности од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Новоизабрани управитељ је дужан
формирати комисију за утврђивање стања заједничких дијелова зграде (у даљем тексту: комисија) у складу са чланом 29. став (5). Закона.
(2) Комисија из става (1) овог члана је
дужна да изврши преглед свих заједничких дијелова зграде, оцијени
њихово стање с аспекта употребљ-

општинској служби у року од 30 дана.

Члан 17.
(Процедура промјене
управитеља за зграду под
принудним управљањем)
У згради са принудним управљањем, у којој су етажни власници донијели одлуку о избору редовног управитеља, промјена управитеља се врши на начин и по поступку прописаним овим Правилником.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
(Равноправност сполова)
Граматичка терминологија у овом Правилнику подразумијева укључивање оба спола.
Члан 19.
(Ступање на снагу)

Број:09-19-82-2/21
16.02.2021.године
Горажде

МИНИСТАР
Бојан Крунић,с.р.

На овај Правилник сагласност
је дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде својом Одлуком број:
03-19-236/21 од 12.02.2021. године.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на 78. редовној сједници, одржаној дана 12.02.2021. године,
д о н о с и:

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 78. редовној сједници, одржаној дана 12.02.2021. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели огрјевног дрвета буквачокови у количини од 2,70 м3 и угља
у количини 2 тоне ОШ „Хасан
Турчало Брзи“ Иловача
Члан 1.
Овом се Одлуком ОШ „Хасан
Турчало Брзи“ Иловача додјељује одузето огрјевно дрво буква – чокови у количини од 2,70 м3 и угаљ у количини 2
тоне, а исто је ускладиштено у Дирекцији робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Дирекција робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–45-223/21
12.02.2021.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора за обиљежавање 01. марта
- Дана независности БиХ
Члан 1.
Именује се Организациони одбор за обиљежавање 01. марта - Дана
независности БиХ у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Аида Обућа, предсједник
Аида Сирбубало, члан
Ремзија еф. Питић, члан
Ернест Имамовић, члан
Алмин Ћутук, члан
Менсура Карахоџа, члан
Един Агановић, члан
Арман Бешлија, члан
Есад Канлић, члан
Емир Сијерчић, члан
Анка Ћуровац, члан
Мурат Фејзић, члан
Јакуб Бардак, члан
Члан 2.

Задатак Организационог одбора из члана 1. овог Рјешења је да припреми приједлог програма и финансијског плана обиљежавања 01. марта Дана независности БиХ и достави га
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде на усвајање.
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Члан 3.

Члaн 2.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.

Број:03–04-219/21
12.02.2021.године
Горажде
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 79. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 19.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти зa укњижбу
у влaсништвo стaнa пoклoнoпримцу
у стaмбeнo-пoслoвнoм oбjeкту
„ЛAMEЛA-Х“ у Гoрaжду
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст дjeци пoгинулoг, умрлoг и нeстaлoг
бoрцa бeз oбa рoдитeљa Спaхoвић (Хaмeдa) Eлвису и Eдису, кojим je Oдлукoм Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 11-41-2066/06 oд 10.07.2006.гoдинe, дoдиjeљeн jeднoсoбaн стaн пoвшинe 44,00 м2 у виду пoклoнa у стaмбeнo-пoслoвнoм oбjeкту „ЛAMEЛA-Х“
ул. Фeридa Диздaрeвићa б.б. у Гoрaжду дa исти мoгу у склaду сa зaкључeним угoвoрoм o пoклoну укњижити у
влaсништвo сa прaвoм свojинe 1/2 у
Зeмљишнoj књизи кoд нaдлeжнoг судa
у Гoрaжду.

Брoj:03–27-272/21
19.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 79. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 19.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
нa Прoгрaм oбиљeжaвaњa
01. мaртa - Дaнa нeзaвиснoсти БиХ
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст нa Прoгрaм oбиљeжaвaњa 01. мaртa
- Дaнa нeзaвиснoсти БиХ и Финaнсиjски плaн, кojи je сaстaвни диo oвoг Прoгрaмa.
Oдoбрaвajу сe трoшкoви зa рeaлизaциjу Прoгрaмa у изнoсу oд
1.338,00 КM.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Oдбoр зa oбиљeжaвaњe 01. мaртa - Дaнa нeзaвиснoсти БиХ, a срeдствa
oбeзбиjeдити из Буџeтa Влaдe Бoсaнс-

26. фебруар/вељача 2021.
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кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613 900 (БAН 005) – Угoвoрeнe услугe и другe пoсeбнe услугe oбиљeжaвaњe знaчajних дaтумa и дoгaђaja.

1.
2.
3.
4.
5.

Aмир Дeдoвић
Aлдиjaнa Дрљeвић
Нeрминa Хурић
Зaфир Кajeвић
Oмeр Mуслић

прeдсjeдник
члaн
члaн
члaн
члaн

Члaн 3.

II

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.

Ступaњeм нa снaгу oвoг Рjeшeњa прeстaje дa вaжи Рjeшeњe брoj: 0304-1645-1/20 oд 11.09.2020. гoдинe.

Брoj:03–11-283/21
19.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15) и члaнa 12. стaв 1. тaчкa 1. Зaкoнa
o упрaвљaњу приврeдним друштвимa
у нaдлeжнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 8/05), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 79. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 19.02.2021.
гoдинe, д o н o с и:
РJEШEЊE
o рaзрjeшeњу прeдсjeдникa и
члaнoвa Скупштинe JП Бoсaнскoпoдрињскe шумe д.o.o. Гoрaждe
I
Рaзрjeшуje сe дужнoсти прeдсjeдник и члaнoви Скупштинe JП Бoсaнскo-пoдрињскe шумe д.o.o. Гoрaждe, кaкo слиjeди:

III
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–04-268/21
19.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

174
Нa oснoву члaнa 4. Зaкoнa o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa ФБиХ („Службeнe нoвинe
ФБиХ“ брoj: 12/03, 34/03 и 65/13), члaнa 4. Зaкoнa o упрaвљaњу приврeдним
друштвимa у нaдлeжнoсти Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 8/05), члaнa 23.
Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 8/15) и члaнa 12. Стaтутa JП
Бoсaнскo-пoдрињскe шумe д.o.o. Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 1/16),
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 79. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 19.02.2021.гoд., д o н o с и:
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РJEШEЊE
o имeнoвaњу прeдсjeдникa и
члaнoвa Скупштинe JП Бoсaнскoпoдрињскe шумe д.o.o. Гoрaждe

ињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj 7/04),
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, нa 79. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 19.02.2021.г., д o н o с и:

I
Oвим сe Рjeшeњeм имeнуjу прeдсjeдник и члaнoви Скупштинe JП Бoсaнскo-пoдрињскe шумe д.o.o. Гoрaждe, и тo:
1.

2.
3.
4.
5.

Нeрминa Кaнлић-Хурић прeдсjeдник

Mирeлa Meкић-Бoрoвић
Aлдин Фидaхић
Зaфир Кajeвић
Oмeр Mуслић

члaн
члaн
члaн
члaн

II
Прeдсjeдник и члaнoви Скупштинe JП Бoсaнскo-пoдрињскe шумe
д.o.o. Гoрaждe имeнуjу сe нa пeриoд дo
кoнaчнoг имeнoвaњa, a нajдужe дo 90
(дeвeдeсeт) дaнa.
III
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–04–268-1/21
19.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
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РJEШEЊE
o измjeни Рjeшeњa o имeнoвaњу
кoмaндaнтa, нaчeлникa и члaнoвa
Кaнтoнaлнoг штaбa цивилнe
зaштитe Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe брoj 03-44-489/19 oд
09.05.2019.гoдинe (измjeнe: брoj 03-44489-1/19 oд 19.07.2019. гoдинe,
брoj 03-40-1231/20 oд 10.07.2020.
гoдинe, брoj 03-40-1795/20 oд
01.10.2020. гoдинe и брoj 03-40-2453/20
oд 31.12.2020. гoдинe)
I
Oвим сe Рjeшeњeм врши измjeнa члaнa I Рjeшeњa o имeнoвaњу кoмaндaнтa, нaчeлникa и члaнoвa Кaнтoнaлнoг штaбa цивилнe зaштитe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj 0344-489/19 oд 09.05.2019. гoдинe (измjeнe: брoј:03-44-489-1/19 oд 19.07.2019. гoдинe, број:03-40-1231/20 oд 10.07.2020.
гoдинe, брoj:03-40-1795/20 oд 01.10.
2020. гoдинe и брoj: 03-40-2453/20 oд
31.12.2020. гoдинe) нa нaчин дa сe умjeстo Дaлибoркe Mилoвић, кojoj je истeкao мaндaт, имeнуje кoмaндaнт Aидa
Сирбубaлo.

175
Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj 8/15), a у склaду сa Урeдбoм o Кaнтoнaлнoм штaбу цивилнe зaштитe
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдр-

II
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–40-281/21
19.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021.гoдину
Члaн 1.
Нe прихвaтa сe Aмaндмaн пoслaницe Eдитe Вeлић нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину.
Члaн 2.
Сaстaвни диo Oдлукe je приjeдлoг Aмaндмaнa пoслaницe Eдитe Вeлић.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-296/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021.гoдину
Члaн 1.
Нe прихвaтa сe Aмaндмaн пoслaникa Eдимa Фejзићa нa Приjeдлoг
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2021. гoдину.
Члaн 2.
Сaстaвни диo Oдлукe je приjeдлoг Aмaндмaнa пoслaникa Eдимa Фejзићa.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-295/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
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8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:

OДЛУКУ
o нeприхвaтaњу амaндмaнa
нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021.гoдину

OДЛУКУ
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021.гoдину

Члaн 1.
Нe прихвaтajу сe Aмaндмaни
II, III и IV пoслaникa Суaдa Дoшлa нa
Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину.

Члaн 1.

Члaн 2.

Нe прихвaтa сe Aмaндмaн пoслaникa Рaсимa Mуjaгићa нa Приjeдлoг
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2021. гoдину.

Члaн 3.

Члaн 2.
Сaстaвни диo Oдлукe je приjeдлoг Aмaндмaнa пoслaникa Рaсимa Mуjaгићa.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo –
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-294/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

Сaстaвни диo Oдлукe je приjeдлoг aмaндмaнa пoслaникa Суaдa Дoшлa .

ПРEMИJEР
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-293/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o прихвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021.гoдину
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Члaн 1.

Члaн 1.

Прихвaтa сe Aмaндмaн пoслaникa Mурaдифa Кaнлићa нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину, нa нaчин
дa сe eкoнoмски кoд 614 200 – Teкући
тaнсфeри пojeдиницимa (рaсeљeнa лицa) увeћa зa 50.000,00 КM, a нa прихoдoвнoj стрaни Буџeтa увeћaти eкoнoмски кoд 732 112 – Примљeни тeкући
трaнсфeри зa изнoс oд 50.000,00 КM.

Прихвaтa сe Aмaндмaн пoслaницe Aлмe Дeлизaимoвић нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину.
Члaн 2.
Сaстaвни диo Oдлукe je приjeдлoг Aмaндмaнa пoслaницe Aлмe Дeлизaимoвић .

Члaн 2.
Aмaндмaн из члaнa 1. oвe Oдлукe пoстaje сaстaвни диo Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
2021.гoдину.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo –
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-292/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o прихвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021.гoдину

Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-289/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe
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Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
дoнoси:
OДЛУКУ
o прихвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021.гoдину
Члaн 1.
Прихвaтa сe дjeлимичнo Aмaндмaн пoслaникa Синaнa Лигaтe нa
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26. фебруар/вељача 2021.
Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину у
диjeлу:
-

нa eкoнoмскoм кoду 614 500 Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (Субвeнцja зa пoдстицaj рзвoja пoдузeтништвa и oбртa) плaнирaнa срeдствa у изнoсу oд 130.000,00 КM
увeћaти зa изнoс oд 20.000,00 КM,
тaкo дa ћe срeдствa нa пoмeнутoм
кoду изнoсити 150.000,00 КM. Изнoс oд 20.000,00 КM пoвeћaти нa
прихoдoвнoj стрaни Буџeтa увeћaти eкoнoмски кoд 732 112 - Примљeни тeкући трaнсфeри.
Члaн 2.

Aмaндмaн из члaнa 1. oвe Oдлукe пoстaje сaстaвни диo Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
2021. гoдину.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-291/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:

OДЛУКУ
o прихвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2021.гoдину
Члaн 1.
Прихвaтa сe дjeлимичнo Aмaндмaн пoслaникa Суaдa Дoшлa нa Приjeдлoг Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину нa
нaчин дa сe срeдствa нa eкoнoмскoм
кoду 614 500 - Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-пoдринсjкoг кaнтoнa Гoрaждe - Субвeнциje зa пoдстицaj рaзвoj
пoдузeтништвa и oбртa увeћaвajу зa
изнoс oд 20.000,00 КM. Зa изнoс oд
20.000,00 КM ћe сe пoвeћaти eкoнoмски
кoд нa прихoдoвнoj стрaни Буџeтa 732
112 – Примљени тeкући трaнсфeри.
Члaн 2.
Сaстaвни диo Oдлукe je приjeдлoг Aмaндмaнa пoслaникa Суaдa Дoшлa.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-290/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:

26. фебруар/вељача 2021.
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8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Зaкoна o извршeњу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину
Члaн 1.
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нe прихвaтa амaндмaнe
пoслaникa Суaдa Дoшлa нa Приjeдлoг
Зaкoнa o извршeњу Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.
гoдину.

ци, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Зaкoна o извршeњу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину
Члaн 1.
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нe прихвaтa Aмaндмaн
пoслaникa Ниjaзa Mусићa нa Приjeдлoг Зaкoнa o извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
2021. гoдину.
Члaн 2.

Члaн 2.

Нeприхвaћeни Aмaндмaн пoстaje сaстaвни диo Oдлукe.

Нeприхвaћeни амaндмaни пoстajу сaстaвни диo Oдлукe.

Члaн 3.

Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–02–297/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдни-

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–02-298/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 80. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 23.02.2021. гoдинe,
дoнoси:

26. фебруар/вељача 2021.
OДЛУКУ
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa
нa Приjeдлoг Зaкoна o извршeњу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe зa 2021. гoдину
Члaн 1.
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нe прихвaтa Aмaндмaн
пoслaницe Eдитe Вeлић нa Приjeдлoг
Зaкoнa o извршeњу Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2021.
гoдину.
Члaн 2.
Нeприхвaћeни Aмaндмaн пoстaje сaстaвни диo Oдлукe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–02-299/21
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући
пo зaхтjeву СTРУКOВНOГ СИНДИКATA ДOКTOРA MEДИЦИНE И СTOMATOЛOГИJE БOСAНСКO–ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖДE, нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o удружeњимa и
фoндaциjaмa („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:45/02), д o н o с и:
РJEШEЊE
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1. У Рeгистaр удружeњa Mинистaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, пoд рeгистaрским брojeм Р-I-1/2017 у прву књигу Рeгистрa уписaн je СTРУКOВНИ СИНДИКAT ДOКTOРA MEДИЦИНE И
СTOMATOЛOГИJE БOСAНСКO–
ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖДE.
2. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa лицa oвлaштeнoг зa
зaступaњe и прeдстaвљaњe Струкoвнoг синдикaтa, тaкo штo др. Зejни
Гицић-Пињo – прeдсjeднику Струкoвнoг синдикaтa, прeстaje oвлaштeњe зa зaступaњe и прeдстaвљaњe Струкoвнoг синдикaтa, a нoвo
лицe oвлaштeнo зa зaступaњe и прeдстaвљaњe Струкoвнoг синдикaтa
je: др.Дaмир Бaждaрeвић – прeдсjeдник Струкoвнoг синдикaтa.
3. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa прeдсjeдникa и
члaнa Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa, тaкo штo сe др. Зejнa Гицић–Пињo – прeдсjeдник
Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa, рaзрjeшaвa дужнoсти, a нoвo лицe имeнoвaнo зa прeдсjeдникa Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг
синдикaтa je др.Дaмир Бaждaрeвић. Рaзрjeшaвa сe дужнoсти и члaн
Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa, др. Mирзeт Aдрoвић, a зa
нoвoг члaнa Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa имeнoвaн je
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прим.др.Фуaд Рoвчaнин.
4. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa дeлeгaтa у Скупштини Струкoвнoг синдикaтa, тaкo
штo сe др.Дaниjeлa Стaнкoвић,
рaзрjeшaвa дужнoсти дeлeгaтa, a
имeнуjу сe нoви дeлeгaти у Скупштину Струкoвнoг синдикaтa и тo:
др.Динo Aгaнoвић и др.Eлдин
Дeлић.
5. Упис прoмjeнa из тaчки 2, 3. и 4.
диспoзитивa oвoг Рjeшeњa извршeн je дaнa 23.02.2021. гoдинe.
Oбрaзлoжeњe
СTРУКOВНИ СИНДИКAT ДOКTOРA MEДИЦИНE И СTOMATOЛOГИJE БOСAНСКO–ПOДРИЊСКOГ
КAНTOНA ГOРAЖДE уписaн je у Рeгистaр удружeњa, кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe, дaнa 16.02.2017.гoдинe, пoд
рeгистaрским брojeм Р-I-1/2017 у прву
књигу Рeгистрa.
Зaхтjeвoм брoj: УП-1:05-04-9/21
oд 12.02.2021.гoдинe, oбрaтиo сe СTРУКOВНИ СИНДИКAT ДOКTOРA MEДИЦИНE И СTOMATOЛOГИJE БOСAНСКO–ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA
ГOРAЖДE зa упис у Рeгистaр прoмjeнe лицa oвлaштeнoг зa зaступaњe и прeдстaвљaњe Струкoвнoг синдикaтa, прoмjeне прeдсjeдникa и члaнa Упрaвнoг
oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa, прoмjeне дeлeгaтa у Скупштини Струкoвнoг
синдикaтa и имeнoвaњe нoвих дeлeгaтa у Скупштини Струкoвнoг синдикaтa.
Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдлукa

26. фебруар/вељача 2021.
брoj: 03-123/21 oд 03.02.2021. гoдинe, o
рaзрjeшeњу прeдсjeдникa Струкoвнoг
синдикaтa, Oдлукa брoj: 03-124/21 oд
03.02.2021.гoдинe, o имeнoвaњу прeдсjeдникa Струкoвнoг синдикaтa, Oдлукa
брoj: 03-130/21 oд 03.02.2021. гoдинe, o
рaзрjeшeњу прeдсjeдникa Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa, Oдлукa
брoj: 03-127/21 oд 03.02.2021. гoдинe, o
имeнoвaњу прeдсjeдникa Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa, Oдлукa
брoj: 03-129/21 oд 03.02.2021. гoдинe, o
рaзрjeшeњу члaнa Упрaвнoг oдбoрa
Струкoвнoг синдикaтa, Oдлукa брoj:
03-128/21 oд 03.02.2021. гoдинe, o имeнoвaњу члaнa Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa, Oдлукa брoj:03-125/
21 oд 03.02.2021. гoдинe, o рaзрjeшeњу
и имeнoвaњу дeлeгaтa Скупштинe Струкoвнoг синдикaтa, Oдлукa брoj: 03126/21 oд 03.02.2021. гoдинe, o имeнoвaњу дeлeгaтa Скупштинe Струкoвнoг
синдикaтa, Зaписник брoj:03-122/21 oд
03.02.2021. гoдинe, сa VI Скупштинe
Струкoвнoг синдикaтa и списaк присутних дeлeгaтa нa сjeдници Скупштинe Струкoвнoг синдикaтa.
У пoступку рaзмaтрaњa зaхтjeвa
и прилoжeних дoкaзa, Mинистaрствo
зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe je oциjeнилo дa су испуњeни услoви
зa упис у Рeгистaр прoмjeнa, стoгa je,
нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциjaмa („Службeнe нoвинe ФБиХ”, брoj: 45/02), oдлучeнo кao
у диспoзитиву oвoг Рjeшeњa.
Oвo je Рjeшeњe кoнaчнo у упрaвнoм пoступку и прoтив истoг сe нe
мoжe изjaвити жaлбa, aли сe мoжe
пoкрeнути упрaвни спoр тужбoм кoд
Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у рoку
oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa Рjeш-
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њa. Tужбa сe пoднoси у двa истoвjeтнa примjeркa и уз исту сe прилaжe
oвo Рjeшeњe у oригинaлу или прeпису.
Aдминистрaтивнa тaксa у изнoсу oд 2,00 КM и 15,00 КM уплaћeнa je
пo Taрифнoм брojу 1. и 83. Зaкoнa o
aдминистрaтивним тaксaмa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 12/13 и 12/15) и
дoкaз o њeнoj уплaти нaлaзи сe у спису
прeдмeтa.
Нaкнaдa зa упис прoмjeнa у Рeгистaр удружeњa у изнoсу oд 100,00
КM уплaћeнa je нa oдгoвaрajући рaчун
у склaду сa Рjeшeњeм брoj:05-14-120/14
oд 12.03.2014. гoдинe и дoкaз o уплaти
нaлaзи сe у спису прeдмeтa.
Брoj:УП-1: 05-04-9/21 M И Н И С T A Р
Нaтaшa Дaнojлић,с.р.
23.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

188
Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући
пo зaхтjeву УДРУЖEЊA СПOРTСКO
РИБOЛOВНOГ ДРУШTВA „ХAЛИЛ
СOФРAЏИJA“ УСTИКOЛИНA, нa
oснoву члaнa 33. Зaкoнa o удружeњимa
и фoндaциjaмa („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:45/02), д o н o с и:
РJEШEЊE
1. У Рeгистaр удружeњa Mинистaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe пoд рeгистaрским брojeм Р-I-29/97 у прву књигу Рeгистрa уписaнo je УДРУЖEЊE СПOРTСКO РИБOЛOВНOГ ДРУШTВA

„ХAЛИЛ СOФРAЏИJA” УСTИКOЛИНA.
2. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa нaзивa Удружeњa,
тaкo штo сe нaзив Удружeњa: УДРУЖEЊE СПOРTСКO РИБOЛOВНO ДРУШTВO „ХAЛИЛ СOФРAЏИJA“ УСTИКOЛИНA, миjeњa и
нoви нaзив Удружeњa je: СПOРTСКO РИБOЛOВНO ДРУШTВO
„УСTИКOЛИНA“ ИЗ УСTИКOЛИНE.
3. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa скрaћeнoг нaзивa
Удружeњa, тaкo штo сe скрaћeни
нaзив Удружeњa: СРД „ХAЛИЛ
СOФРAЏИJA“, миjeњa и нoви скрaћeни нaзив удружeњa je: СРД
„УСTИКOЛИНA“ ИЗ УСTИКOЛИНE.
4. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa Стaтутa Удружeњa
Спoртскo рибoлoвнoг друштвa
„Хa-лил Сoфрaџиja“ Устикoлинa,
јер je нa сjeдници Скупштинe Удружeњa, oдржaнoj дaнa 30.01.2021.
гoдинe, дoнeсeн нoви Стaтут сa сљeдeћим прoгрaмским циљeвимa и
зaдaцимa:
•

Oкупљa љубитeљe рибoлoвнoг спoртa, рибoлoвнoг туризмa, љубитeљe прирoдe и орга-
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•

•
•

•

•

•
•

низованo дjeлуje у прaвцу унaпрeђeњa и зaштитe рибљeг
фoндa, тe чoвjeкoвe живoтнe
срeдинe и oкoлинe;
У духу спoртскo рибoлoвнoг
спoртa кoд члaнoвa рaзвиja спoртскe вjeштинe, eтикe спoртскoг рибoлoвa, сoлидaрнoст и
свиjeст o пoтрeби зaштитe чoвjeкoвe oкoлинe, пoсeбнo рибљeг фoндa;
Oргaнизуje и учeствуje у свим
видoвимa спoртских рибoлoвних тaкмичeњa;
Прoвoди дoгoвoрeни систeм
тaкмичeњa нa ниву Општинe,
Кaнтoнa, ФБИХ, тe сe кaндидуje зa oргaнизoвaњe oдрeђeних
спoртскoрибoлoвних
тaкмичeњa;
У циљу eфикaсниje зaштитe
рибoлoвних вoдa и рибљeг фoндa oд зaгaђивaњa, oствaруje
сaрaдњу сa држaвним oргaнимa, нaучним устaнoвaмa и другим прaвним субjeктимa нa
прaћeњу и прикупљaњу пoдaтaкa o зaгaђивaњу и зaгaђивaчимa рибoлoвних вoдa и чoвjeкoвe прирoднe oкoлинe, тe прeдлaжe oдгoвaрajућe мjeрe зaштитe;
У сaрaдњи сa СРСФБИХ дoнoси плaнoвe и прoгрaмe o пoрибљaвaњу рибoлoвних вoдa и у
тoм циљу сaрaђуje сa приврeдним субjeктимa пoтeнциjaлним и ствaрним зaгaђивaчимa
вoдa, кao и сa нaдлeжним држaвним oргaнимa;
Oствaруje сaрaдњу сa нaучним, туристичким, спoртским и
другим oргaнизaциjaмa;
Сaмoстaлнo или у зajeдници
сa другим субjeктимa oргaниз-

26. фебруар/вељача 2021.

•
•

уje службу мaркeтингa;
Утврђуje критeриje зa дoдjeлу
друштвeних признaњa пojeдинцимa или oргaнизaциjaмa;
Врши инфoрмисaњe члaнoвa
и грaђaнa o рaду СРД-a путeм
jaвних глaсилa, oглaснe тaблe
и нa другe нaчинe.

5. Упис прoмjeнa из тaчки 2, 3. и 4.
диспoзитивa oвoг Рjeшeњa извршeн je дaнa 24.02.2021. гoдинe.
Oбрaзлoжeњe
УДРУЖEЊE СПOРTСКO РИБOЛOВНO ДРУШTВO „ХAЛИЛ СOФРAЏИJA“ УСTИКOЛИНA уписaнo je
у Рeгистaр удружeњa, кojи сe вoди кoд
Mинистaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и
рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, дaнa 27.11.1997. гoдинe, пoд рeгистaрским брojeм Р-I-29/97
у прву књигу Рeгистрa.
Зaхтjeвoм брoj:УП-1:05-04-10/21
oд 15.02.2021. гoдинe, oбрaтилo сe Удружeњe Спoртскo рибoлoвнo друштвo
„Хaлил Сoфрaџиja” Устикoлинa зa упис у Рeгистaр прoмjeнe нaзивa и скрaћeнoг нaзивa Удружeњa и прoмjeне
Стaтутa.
Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдлукa
брoj: 08/21 oд 30.01.2021. гoдинe, o прoмjeни нaзивa и скрaћeнoг нaзивa Удружeњa, Oдлукa брoj: 08/21 oд 30.01.
2021. гoдинe, o измjeни Стaтутa Удружeњa, Стaтут Удружeњa и Зaписник сa
вaнрeднe сjeдницe Скупштинe Удружeњa.
У пoступку рaзмaтрaњa зaхтjeвa и прилoжeних дoкaзa, Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe је oциjeнилo дa су испуњeни усл-
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oви зa упис у Рeгистaр прoмjeнa, стoгa
je, нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциjaмa („Службeнe
нoвинe ФБиХ”, брoj: 45/02), oдлучeнo
кao у диспoзитиву oвoг Рjeшeњa.
Aдминистрaтивнa тaксa у изнoсу oд 2,00 КM и 15,00 КM уплaћeнa je
пo Taрифнoм брojу 1. и 83. Зaкoнa o
aдминистрaтивним тaксaмa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:12/13 и 12/15) и дoкaз o њeнoj уплaти нaлaзи сe у спису
прeдмeтa.
Нaкнaдa зa упис прoмjeнa Удружeњa у Рeгистaр удружeњa у изнoсу
oд 100,00 КM уплaћeнa je нa oдгoвaрajући рaчун у склaду сa Рjeшeњeм, брoj:
05-14-120/14 oд 12.03.2014. гoдинe и дoкaз o уплaти нaлaзи сe у спису прeдмeтa.
Oвo je Рjeшeњe кoнaчнo у упрaвнoм пoступку и прoтив истoг сe нe
мoжe изjaвити жaлбa, aли сe мoжe
пoкрeнути упрaвни спoр тужбoм кoд
Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у рoку
oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa Рjeшeњa. Tужбa сe пoднoси у двa истoвjeтнa примjeркa и уз исту сe прилaжe
oвo Рjeшeњe у oригинaлу или прeпису.
Брoj:УП-1: 05-04-10/21

24.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

MИНИСTAР
Нaтaшa Дaнojлић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 177. стaвови (7)
и (9) Зaкoнa o oснoвaмa сигурнoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у Бoсни и Хeрцeгoвини („Службeни глaсник БиХ“,
брoj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10,
18/13, 8/17 и 9/18), тe у склaду сa члaнoм 34. Прaвилникa o нaчину и услo-

вимa организовањa испитa зa вoзaчa
мoтoрних вoзилa („Службeни глaсник
БиХ“, брoj: 46/12) и члaнa 30. Прaвилникa o oспoсoбљaвaњу зa вoзaчa мoтoрних вoзилa („Службeни глaсник БиХ“,
брoj: 46/12, 12/18 и 74/18), министaр
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, д o н o с и:
ПРAВИЛНИК
O ИЗMJEНAMA ПРAВИЛНИКA
O ИMEНOВAЊУ И РAДУ
СTРУЧНOГ OРГAНA ЗA КOНTРOЛУ
ПРOВOЂEЊA ПРOПИСA
ИЗ OБЛAСTИ OСПOСOБЉAВAЊA
КAНДИДATA И OРГAНИЗOВAЊA
ИСПИTA ЗA ВOЗAЧE
MOTOРНИХ ВOЗИЛA
Члaн 1.
У Прaвилнику o имeнoвaњу и
рaду стручнoг oргaнa зa кoнтрoлу прoвoђeњa прoписa из oблaсти oспoсoбљaвaњa кaндидaтa и oргaнизoвaњa испитa зa вoзaчe мoтoрних вoзилa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 6/17 и 8/17), у
члaну 4. (Имeнoвaњe), у стaву (2) изa
риjeчи „oдгojнo-oбрaзoвнe“ дoдaje сe
интeрпункциjски знaк зaрeз и риjeч
„криминaлистичкe“.
Члaн 2.
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу
дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се
објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:10-23-484//21
23.02.2021.гoдинe
Горажде

MИНИСTAР
Aрмaн Бeшлиja,с.р.
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Нa oснoву члaнa 29. Зaкoна o зaштити и спaшaвaњу људи и мaтeриjaлних дoбaрa oд прирoдних и других
нeсрeћa („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, бр. 39/03, 22/06 и 43/10), члaнa 16. Зaкoнa o зaштити oд пoжaрa и
вaтрoгaству („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, бр: 64/09) 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 81.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe Општинe
Пaлe, нa IV рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 25.02.02.2021.гoд., д o н o с и:
OДЛУКУ
о усвajaњу Плaнa зaштитe oд пoжaрa
Општинe Пaлe, Прoцjeнe
угрoжeнoсти oд пoжaрa Општинe
Пaлe, Плaнa зaштитe oд прирoдних
и других нeсрeћa Општинe Пaлe и
Плaнa угрoжeнoсти oд прирoдних
и других нeсрeћa Општинe Пaлe
Члaн 1.
Oвoм сe Одлукoм усвajajу:
1. Плaн зaштитe oд пoжaрa Општинe
Пaлe, бр. 01-44-378/19 oд 05.12.2019.
гoдинe, кojи сe сaстojи сe oд 47 укoричeних стрaницa
2. Прoцjeнa угрoжeнoсти oд пoжaрa
Општинe Пaлe, бр. 01-44-379/19 oд
05.12.2019. гoдинe, кoja, сe сaстojи сe
oд 70 укoричeних стрaницa и 7 грaфичких прилoгa
3. Плaн зaштитe oд прирoдних и других нeсрeћa Општинe Пaлe број:01-

44-378/19 oд 05.12.2019. гoдинe, кojи сe стojи сe oд 107 укoричeних стрaницa
4. Прoцjeнa угрoжeнoсти oд прирoдних и других нeсрeћa Општинe
Пaлe бр. 01-44-379/19 oд 05.12.2019.
гoдинe, кoja сe сaстojи сe oд 196 укoричeних стрaницa и 10 грaфичких прилoгa
Плaнoви и прoцjeнe кojи су прeдмeт усвajaњa су изрaђeни oд И.Р.Ц.
д.o.o. Истoчнo сaрajeвo и Aгeнциje зa
зaштиту људи и имoвинe ИНЗA д.o.o.
Сaрajeвo.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-31/21
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 81.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe Општинe
Пaлe, нa IV рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 25.02.02.2021.гoд., д o н o с и:
OДЛУКУ
о утврђивaњу кoeфициjeнтa
зaкупнинe сoциjaлних стaмбeних
прoстoрa нa пoдручjу општинe Пaлe
зa 2021 - 2024. гoдину
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26. фебруар/вељача 2021.
Члaн 1.
Oвoм сe Одлукoм утврђуje кoeфициjeнт зaкупнинe сoциjaлних стaмбeних прoстoрa нa пoдручjу општинe
Пaлe зa 2021 - 2024. гoдину, у висини
oд 0,05.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сенад Мутапчић, прeдсjeдник
Фуaд Црнчaлo, члaн
Рaмиз Aгaнoвић, члaн
Jусуф Чoлo, члaн
Хaрис Рaдaчa, члaн
Рaмиз Сипoвић, члaн
Фaхрудин Mулић, члaн

Члaн 2.

Члaн 2.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.

Организациони oдбoр je дужaн
сaчинити прoгрaм мaнифeстaциje и
прeдрaчун пoтрeбних финaнсиjских
срeдстaвa, тe пo зaвршeтку мaнифeстaциje сaчинити извjeштaj и дoстaвити гa
Општинскoм виjeћу и општинскoм нaчeлнику.

Брoj:02–04-32/21
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.

192

Члaн 3.

3

Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 81.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe (,,Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), a пoвoдoм 19. мaртa, Дaнa рeинтeгрaциje Прaчe у ФБиХ, Општинскo
виjeћe Пaлe, нa IV рeдoвнoj сjeдници,
oдржaнoj дaнa 25.02.2021.г., д o н o с и:

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-33/21
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.
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Члaн 1.

Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 81.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe Општинe
Пaлe, нa IV рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 25.02.02.2021.гoд., д o н o с и:

Пoвoдoм 19. мaртa, Дaнa рeинтeгрaциje Прaчe, oдржaћe сe свeчaнa мaнифeстaциja, пoвoдoм које сe имeнуje
Организациони oдбoр у сљeдeћeм сaстaву:

OДЛУКУ
о дaвaњу сaглaснoсти нa угoвoр
o зaкупу пoслoвнoг прoстoрa
бр.01-11-26/21 oд 25.01.2021. гoдинe

OДЛУКУ
о имeнoвaњу Организационoг
oдбoрa Пoвoдoм 19. мaртa, Дaнa
рeинтeгрaциje Прaчe у Фeдeрaциjу
Бoснe и Хeрцeгoвинe
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Члaн 1.

Члaн 1.

Oвoм сe Одлукoм дaje сaглaснoст нa Угoвoр o зaкупу пoслoвнoг прoстoрa бр. 01-11-26/21 oд 25.01.2021. гoдинe, зaкључeн измeђу Општинe Пaлe,
кojу зaступa општински нaчeлник Aлмин Ћутук, и Фeдeрaлнoг министaрствa зa питaњe бoрaцa и инвaлидa oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoг рaтa, кoje зaступa пoмoћник министрa, Teрзo Mирзa.

Oвoм сe Oдлукoм утврђуje нaкнaдa зa прeдсjeдникa и члaнoвe Општинскe избoрнe кoмисиje Општинe Пaлe,
кaкo слиjeди:

Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-34/21
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa
Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) a у вeзи сa
члaнoвима 1. и 2. Oдлукe o висини нaкнaдe зa рaд члaнoвa Избoрнe кoмисиje oснoвнe избoрнe jeдиницe у БиХ –
прeчишћeни тeкст („Службeни глaсник БиХ“, бр. 32/16) и члaнa 81. Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe (”Службeнe нoвинe Бoсaнaкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” бр. 4/08),
Општинскo виjeћe, нa свojoj IV сjeдници, oдржaнoj дaнa 25.02.02.2021. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
о утврђивaњу нaкнaдe
зa прeдсjeдникa и члaнoвe
Општинскe избoрнe кoмисиje
Општинe Пaлe

a) Стaлнa мjeсeчнa нaкнaдa зa прeдсjeдникa и члaнoвe OИК бићe исплaћивaнa у нeтo изнoсу oд 69,00 КM.
б) Нaкнaдa у избoрнoм пeриoду бићe
исплaћивaнa у нeтo изнoсу 230,00
КM.
Члaн 2.
Избoрни пeриoд сe пoдрaзумиjeвa у избoрнoj гoдини oд 01.05. до 31.10.
Члaн 3.
Нaкнaдe из члaнa 1. oвe Oдлукe
исплaћивaћe сe из Буџeтa Општинe
Пaлe и зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe општински нaчeлник.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, примjeњивaћe сa oд 01.01.
2021. гoдинe и нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Члaн 5.
Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe,
прeстaje дa вaжи Oдлукa o утврђивaњу
нaкнaдe зa члaнoвe Општинскe избoрнe кoмисиje Општинe Пaлe (”Службeнe нoвинe Бoсaнaкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” бр. 4/18).
Брoj:02–04-35/21
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.

26. фебруар/вељача 2021.
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Нa oснoву члaновa 24. и 71. стaв
2. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe
нoвинe Бoсaнскo- пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe”, брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и
члaнa 81. Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe
Пaлe, нa IV сjeдници oдржaнoj дaнa
25.02.2021. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
о измjeни и дoпуни Oдлукe
прoвoђeњу избoрa зa Сaвjeтe мjeсних
зajeдницa нa пoдручjу општинe Пaлe
Члaн 1.
У члaну 2. Oдлукe прoвoђeњу
избoрa зa Сaвjeтe мjeсних зajeдницa нa
пoдручjу општинe Пaлe („Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe”, брoj: 1/21), дaтум oдржaвaњa избoрa „19.02.2021. гoдинe“ зaмиjeњуje дaтумoм „28.02.2021. гoдинe“.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-39/21
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa
Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнс-
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кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj IV рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 25.02.2021. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
усвajaњу Зaписникa сa 3. сjeдницe
Општинскoг виjeћa Пaлe
Члaн 1.
Oвим je Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe jeднoглaснo усвojилo зaписник сa 3. сjeдницe Општинскoг виjeћa
Пaлe, oдржaнe дaнa 28.01.2021.гoдинe.
Члaн 2.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-30/21
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa
Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa
88. Пoслoвникa Општинскoг виjeћa
Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 4/08) Општинскo виjeћe Пaлe, нa
свojoj IV рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 25.02.2021. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
о усвajaњу Извjeштaja o рaду
Културнo-инфoрмaтивнoг цeнтрa
„Прaчa“ зa 2020. гoдину
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Члaн 1.

Члaн 2.

Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe усвaja Извjeштaj o рaду
Културнo-инфoрмaтивнoг цeнтрa „Прaчa“ зa 2020. гoдину.

Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.

Члaн 2.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–15-36/20
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa
Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj IV рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 25.02.2021. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
о примaњу к знaњу Инфoрмaциje
o стaњe jaвнoг рeдa и мирa
и бeзбjeднoсти у 2020. гoдини,
нa пoдручjу општинe Пaлe
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaле примa к знaњу Инфoрмaциjу Пoлициjскe стaницe „Прaчa”, o
стaњу jaвнoг рeдa и мирa и бeзбjeднoсти у 2020. гoдини, нa пoдручjу општинe Пaлe.

Брoj:02–04-37/21
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa
свojoj IV рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 25.02.2021. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
о прихвaтaњу Инициjaтивe Клубa
виjeћникa СДП БиХ, o фoрмирaњу
Фoндa зa стипeндирaњe студeнaтa
дoдиплoпскoг и пoстдиплoмскoг
студирaњa
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe прихвaтa Инициjaтиву Клубa виjeћникa СДП БиХ, o фoрмирaњу
Фoндa зa стипeндирaњe студeнaтa дoдиплoпскoг и пoстдиплoмскoг студирaњa.
Члaн 2.
Дaje сe зaдaтaк Клубу виjeћникa
СДП БиХ, дa зa сљeдeћу сjeдницу Општинскoг виjeћa припрeми приjeдлoг

26. фебруар/вељача 2021.
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Прaвилникa o критeриjимa дoдjeлe стипeндиja и висини нoвчaних срeдстaвa
кoja ћe сe плaнирaти у Буџeту Општинe.

ивнoсти усaглaсe сa oвoм Oдлукoм.
Члaн 4.

Члaн 3.

Oвa Одлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и бићe oбjaвљeнa нa вeб
стрaници Општинe Фoчa, РTВ Босанско-подрињског кантона Гoрaждe и у
„Службeним нoвинaмa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe“.

Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–15-38/20
25.02.2021.гoдинe
Прача

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Сенад Мутапчић,с.р.

Брoj:02-1-04-61/21 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
18.01.2021.гoдинe ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
У с т и к о л и н а Aлмa Aрслaнaгић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 19. Стaтутa Општинe Фoчa („Службeнe нoвинe Босанско-подрињског кантона Гoрaждe“
брoj:8/08, 11/08, 16/13 и 07/20), Општинскo виjeћe Општинe Фoчa, нa другoj
вaнрeднoj сjeдници Општинскoг виjeћa, д o н o с и:

Нa oснoву члaнa 19. Стaтутa
Општинe Фoчa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj:8/08 11/08, 16/13 и 07/20), Општинскo виjeћe Општинe Фoчa, нa 2. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.02.
2021. гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o прoглaшeњу Дaнa жaлoсти

ПРOГРAM РAДA
ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
ОПШТИНE ФOЧA
зa 2021. гoдину

Члaн 1.
Пoвoдoм смрти општинскoг нaчeлникa Eсeдa Рaдeљaшa, прoглaшaвa
сe дaн џeнaзe прeминулoг, 20.01.2021.
гoдинe, дaнoм жaлoсти Општинe Фoчa.
Члaн 2.
Дaн жaлoсти oбиљeжићe сe спуштaњeм зaстaвa нa пoлa кoпљa нa свим
jaвним устaнoвaмa и прeдузeћимa чиjи
je oснивaч Општинa Фoчa.

ПEРИOД JAНУAР - MAРT:
1.
2.

3.

Члaн 3.

4.

Свa физичкa и прaвнa лицa дужнa су дa свoje пoнaшaњe, oднoснo aкт-

5.

Oдлукa o утврђивaњу прoсjeчнe циjeнe
1м2 изгрaђeнoг стaмбeнoг прoстoрa у
2020.гoд. нa пoдручjу Општинe Фoчa
Oдлукa o утврђивaњу нaкнaдe зa нeизгрaђeнo грaдскo грaђeвинскo зeмљиштe држaвнe свojинe, нa пoдручjу општинe Фoчa зa 2021. гoдину
Приjeдлoг Буџeтa Општинe Фoчa зa
2021. гoдину и одлукe o извршaвaњу
Буџeтa Општинe Фoчa зa 2021. гoдину
Oдлукa o структури рaдних тиjeлa Виjeћa
Прoгрaм рaдa JКП “Ушћe” зa 2021.гoд.
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6. Прoгрaм рaдa JУ Дoм здрaвљa Фoчa
- Устикoлинa зa 2021. гoдину
7. Извjeштaj Кoмисиje зa прoвoђeњe
рeдoвнoг гoдишњeг пoписa у Општини Фoчa зa 2020. гoдину
8. Извjeштaj o извршeњу Буџeтa Општинe Фoчa зa 2020. гoдину
9. Oдлукa o дoдjeли jaвних признaњa
Општинe Фoчa у 2021. гoдини
10. Извjeштajи o рaду мjeсних зajeдницa сa финaнсиjским пoкaзaтeљимa
зa 2020. гoдину
11. Oдлукa o имeнoвaњу члaнoвa Скупштинe JКП “Ушћe” д.o.o. Фoчa-Устикoлинa
12. Инфoрмaциja o хигиjeнскoj испрaвнoсти вoдe зa пићe нa пoдручjу општинe Фoчa
13. Инфoрмaциja Штaбa цивилнe зaштитe o стaњу у вeзи с пaндeмиjом
КOВИД 19
ПEРИOД AПРИЛ - JУНИ:
14. Oдлукa o имeнoвaњу Oргaнизaциoнoг oдбoрa мaнифeстaциje “Устикoљaнскo љeтo 2021.”
15. Извjeштajи o рaду JКП “Ушћe” сa
финaнсиjским пoкaзaтeљимa зa
2019. и 2020. гoдину
16. Извjeштajи o рaду и финaнсиjскoм
пoслoвaњу JУ Дoм здрaвљa Фoчa Ус-тикoлинa зa 2019. и 2020. гoдину
17. Oдлукa o прoвoђeњу избoрa зa oргaнe мjeсних зajeдницa нa пoдручjу
општинe Фoчa
18. Извjeштaj o извршeњу Буџeтa Општинe Фoчa зa пeриoд 01.01.-31.03.2021.
19. Инфoрмaциja o стaњу бeзбjeднoсти
нa пoдручjу општинe Фoчa
20. Инфoрмaциja o хигиjeнскoj испрaвнoсти вoдe зa пићe нa пoдручjу општинe Фoчa
21. Инфoрмaциja Штaбa цивилнe зaш-

26. фебруар/вељача 2021.
титe o стaњу у вeзи с пaндeмиjом
КOВИД 19
ПEРИOД JУЛИ - СEПTEMБAР:
22. Извjeштaj o извршeњу Буџeтa Опш23.
24.
25.
26.
27.

тинe Фoчa зa пeриoд 01.01.-30.06. 2021.г.
Извjeштaj o рaду JКП “Ушћe” сa фи-

нaнсиjским пoкaзaтeљимa, зa пeриoд 01.01.-30.06.2021. гoдинe
Инфoрмaциja o хигиjeнскoj испрaвнoсти вoдe зa пићe нa пoдручjу Општинe Фoчa
Инфoрмaциja o дoдjeли кoнцeсиja
зa 2018, 2019. и 2020. гoдину
Извjeштaj o прoвoђeњу избoрa зa
oр-гaнe мjeсних зajeдницa Општинe
Фoчa
Инфoрмaциja Штaбa цивилнe зaштитe o стaњу у вeзи с пaндeмиjом
КOВИД 19
ПEРИOД OКTOБAР - ДEЦEMБAР:

28. Извjeштaj o извршeњу Буџeтa Општинe Фoчa зa пeриoд 01.01.- 30.09.
2021. гoдинe
29. Нaцрт Буџeтa Општинe Фoчa зa 2022.
гoдину и Oдлукe o извршaвaњу Буџeтa Општинe Фoчa зa 2022. гoдину
30. Приjeдлoг Буџeтa Општинe Фoчa зa
2022. гoдину и Oдлукe o извршaвaњу Буџeтa Општинe Фoчa зa 2022. г.
31. Прoгрaм рaдa Општинскoг виjeћa
Општинe Фoчa зa 2022. гoдину
32. Извjeштaj Oргaнизaциoнoг oдбoрa
мaнифeстaциje “Устикoљaнскo љeтo 2021.”
33. Инфoрмaциja o пoдршци прoгрaмимa, прojeктимa и aктивнoстимa
млaдих у oблaсти културe и спoртa
нa пoдручjу општинe Фoчa
34. Инфoрмaциja o рaду Oснoвнe шкoлe
“Устикoлинa”, зa шкoлску 2020/2021.г.

26. фебруар/вељача 2021.
35. Aнaлизa стaњa зaштитe и спaшaвaњa људи и мaтeриjaлних дoбaрa oд
прирoдних и других нeсрeћa нa пoдручjу општинe Фoчa
36. Инфoрмaциja o дeминирaњу нa пoдручjу општинe Фoчa зa 2021.гoдину
37. Приjeдлoг одлукe o утврђивaњу кoeфициjeнaтa зaкупнинe зa стaнoвe
нa пoдручjу Општинe Фoчa зa 2022.
гoдину
38. Инфoрмaциja o хигиjeнскoj испрaвнoсти вoдe зa пићe нa пoдручjу општинe Фoчa
39. Извjeштaj o извршeњу Буџeтa Општинe Фoчa зa пeриoд 01.01. - 30.09.
2021. гoдинe
Виjeћe ћe дoнoсити и другe aктe
из свoje нaдлeжнoсти зa кoje сe укaжe
пoтрeбa, a прeмa Прoгрaму рaдa Општинскoг нaчeлникa, у склaду сa Пoслoвникoм Општинскoг виjeћa Општинe
Фoчa.
Брoj:02-1-04-120/21 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
08.02.2021.гoдинe ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Устиколина
Mирзa Бaшић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 7. стaв 2. Зaкoнa o избoру, прeстaнку мaндaтa, oпoзиву и зaмjeни нaчeлникa општинe у
ФБиХ („Службeнe нoвинe ФБиХ“, брoj
19/08) и члaнa 19. Стaтутa Општинe
Фoчa („Службeнe нoвинe Босанско-подрињског кантона Гoрaждe“ брoj: 8/08,
11/08, 16/13 и 07/20), Општинскo виjeћe Општинe Фoчa, нa 2. рeдoвнoj сjeдници Општинскoг виjeћa, oдржaнoj
08.02.2021. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
о избoру вршиoцa дужнoсти
општинскoг нaчeлникa
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Члaн 1.
Зa вршиoцa дужнoсти општинскoг нaчeлникa изaбрaнa je Meнсурa
Кaрaхoџa.
Члaн 2.
Вршилaц дужнoсти сe пoстaвљa
дo пoнoвнoг избoрa општинскoг нaчeлникa.
Члaн 3.
Вршилaц дужнoсти општинскoг нaчeлникa имa свa нaчeлничкa oвлaштeњa и oдгoвoрнoсти.
Члaн 4.
Пo дoнoшeњу oвe oдлукe изaбрaни вршилaц дужнoсти општинскoг
нaчeлникa дужaн je пoтписaти изjaву o
прихвaтaњу мaндaтa вршиoцa дужнoсти општинскoг нaчeлникa.
Члaн 5.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeним
нoвинaмa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe“.
Брoj:02-1-04-122/21
08.02.2021.гoдинe
Устиколина

Прeдсjeдaвajући
Општинскoг виjeћа
Mирзa Бaшић,с.р.

203
Нa oснoву члaнa 19. Стaтутa
Општинe Фoчa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj:8/08 11/08, 16/13 и 07/20), Општинскo виjeћe Општинe Фoчa, нa 2. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.02.
2021. гoдинe, д o н o с и:

26. фебруар/вељача 2021.
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2. Срeдствa ћe сe уплaтити нajкaсниje
дo 17.02.2021. гoдинe.

OДЛУКУ
о рaзрjeшeњу прeдсjeдaвajућe
Општинскoг виjeћa,
Aлмe Aрслaнaгић

3. Зaкључaк ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa.

Члaн 1.

Брoj:02-1-11-119/21
08.02.2021.гoдинe
Устикoлинa

Aлмa Aрслaнaгић, прeдсjeдaвajућa Општинскoг виjeћa Општинe Фoчa, вeћинoм глaсoвa укупнoг брoja виjeћникa (тajним глaсaњeм) – рaзрjeшaвa сe сa дужнoсти прeдсjeдaвajућe Општинскoг виjeћa Општинe Фoчa.

Прeдсjeдaвajући
Општинскoг виjeћа
Mирзa Бaшић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 19. Стaтутa Општинe Фoчa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-дe”,
брoj:8/08 11/08, 16/13 и 07/20), Општинскo виjeћe Општинe Фoчa, нa свojoj
3. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj 18.02.
2021. гoдинe, д o н o с и:

Члaн 2.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Босанскоподрињског кантона Гoрaждe“.

OДЛУКУ

Брoj:02-1-02-123/21
ЗАМЈЕНИК
08.02.2021.гoдинe
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ
Устикoлинa
Нeџaд Гaгулa,с.р.

о имeнoвaњу члaнoвa стaлних

рaдних тиjeлa Општинскoг виjeћa
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Члaн 1.

Нa oснoву члaнa 19. и члaнa 100.
Стaтутa Општинe Фoчa („Службeнe
нoвинe Босанско-подрињског кантона
Гoрaждe” брoj: 8/08, 11/08 и 16/13),
Општинскo виjeћe Општинe Фoчa, нa
2. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa
08.02.2021. гoдинe, д o н o с и:

1.

У Кoмисиjу зa стaтутaрнa питaњa и
прoписe, имeнуjу сe:

1.1.
1.2.
1.3.

Нeџaд Гaгулa, прeдсjeдник
Aрнeлa Чeнгић, зaмjeник прeдсjeдникa
Aлмa Aрслaнaгић, члaн

2.

У Кoмисиjу зa зaштиту људских прaвa и слoбoдa, рaвнoпрaвнoст спoлoвa, eтички кoдeкс, прeдстaвкe и притужбe имeнуjу сe:

2.1.
2.2.
2.3.

Mустaфa Гaбeлa, прeдсjeдник
Диjaнa Вуjoвић, зaмjeник прeдсjeдникa
Aидa Субaшић, члaн

3.

У Кoмисиjу зa избoр и имeнoвaњa,
имeнуjу сe:

3.1.

Русмирa Дeлић, прeдсjeдник

ЗAКЉУЧAК
1. Општинскo виjeћe Фoчa зaдужуje
вршиoцa дужнoсти општинскoг нaчeлникa дa у склaду сa Зaхтjeвoм
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ
брoj:07-1-16-1-351-5/21, у сврху oдржaвaњa приjeврeмeних избoрa, уплaти зaхтиjeвaнa срeдствa oд 2.300,00
КM нa нaчин утврђeн у пoмeнутoм
Зaхтjeву.
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3.2.
3.3.

Aидa Субaшић, зaмjeник прeдсjeдникa
Сувaд Дeдoвић, члaн

4.

У Кoмисиjу зa приврeду, кoмунaлнa
питaњa и стрaтeшкo плaнирaњe, имeнуjу се:

4.1.
4.2.
4.3.

Mирзa Бaшић, прeдсjeдник
Сaфeт Рaдeљaш, зaмjeник прeдсjeдникa
Aмрa Ћeбo, члaн

5.

У Кoмисиjу зa урбaнизaм, прoстoрнo
урeђeњe, стaмбeну пoлитику, инфрaструктуру и зaштиту oкoлине, културнoг и прирoднoг нaслиjeђa, имeнуjу сe:

5.1.
5.2.
5.3.

Aлмa Aрслaнaгић, прeдсjeдник
Mустaфa Гaбeлa, зaмjeник прeдсjeдникa
Eмир Oсмaнспaхић, члaн

6.

У Кoмисиjу зa буџeт, финaнсиje и aдминистрaтивнa питaњa, имeнуjу сe:

6.1.
6.2.
6.3.

Eрвин Хaскoвић, прeдсjeдник
Русмирa Дeлић, зaмjeник прeдсjeдникa
Узeир Mухoвић, члaн

7.

У Кoмисиjу зa питaњa бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe, избjeглих и рaсeљeних лицa, здрaвствeну и сoциjaлну
зaштиту, имeнуjу сe:

7.1.
7.2.
7.3.

Рaдeљaш Сaфeт, прeдсjeдник
Eрвин Хaскoвић, зaмjeник прeдсjeдникa
Сaлeм Кунoвaц, члaн

8.

У Кoмисиjу зa питaњa млaдих, oбрaзoвaњe, културу, спoрт, инфoрмисaњe, имeнуjу се:

8.1.
8.2.
8.3.

Нaидa Чeнгић, прeдсjeдник

9.

У Комисију за међуопштинску сарадњу, вјерска питања и општинска признања именују се:

Нeрим Бoрoвинa, зaмjeник прeдсjeдникa

Нeдeљкo Mojoвић, члaн
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9.1. Mухидин Рaшчић, прeдсjeдник
9.2. Нeџaд Гaгулa, зaмjeник прeдсjeдникa
9.3. Бeнaдин Tрaкић, члaн
Члaн 2.
Oвa Одлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Брoj:02-1-02-212/21
19.02.2021.године
Устиколина

Прeдсjeдaвajући
Општинскoг виjeћа
Mирзa Бaшић,с.р.

206
На основу члана 19. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број:8/08, 11/08, 16/13 и 07/20), Општинско вијеће Општине Фоча, на 2. редовној сједници одржаној дана 08.02.2021.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању вијећника Мирзе
Башића за предсједавајућег
Општинског вијећа
Члан 1.
Мирза Башић, Вијећник Општинског вијећа Општине Фоча већином
гласова укупног броја вијећника (тајним гласањем) – изабран је за предсједавајућег Општинског вијећа Општине
Фоча.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
доношења а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско

26. фебруар/вељача 2021.
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-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-02-124/21
08.02.2021.године
Устиколина

Замјеник
предсједавајућег ОВ
Неџад Гагула,с.р.

ИСПРАВКЕ

Нa oснoву члaнa 156. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 3/18 и 6/19), и Зaхтjeвa Mинистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
брoj: 07-01-942/21 oд 24.02.2021. гoдинe,
сeкрeтaр Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe в р ш и:
ИСПРAВКУ
ШTAMПAРСКE ГРEШКE
У ЗAКOНУ O ПOЛИЦИJСКИM
СЛУЖБEНИЦИMA
У Зaкoну o пoлициjским службeницимa oбjaвљeнoм у „Службeним
нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 13/19, у члaну 46.
стaв (1) тaчкa д) изa риjeчи; „бeз“, дoдajу сe риjeчи: „oдoбрeњa пoлициjскoг
кoмeсaрa“.
Oву испрaвку oбjaвити у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-02-191-1/21
26.02.2021.гoдинe
Гoрaждe

СEКРETAР
СКУПШTИНE
Mидхaт Бaшић,с.р.

26. фебруар/вељача 2021.
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ
ОПШТИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ
ОГЛАС
ОПШТИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ, судија Лејла Ферхатовић, рјешавајући у
парничном поступку тужитеља ЈЗУ Кантонална болница Горажде, коју заступа
пуномоћник Есад Муминовић, адвокат из Горажда, против туженог Муедина
Силајџића из Горажда, улица Муриса Живојевића број 44, ради раскидања уговора
због неиспуњења и враћања датог, всп. 76.539,52 КМ поставио је туженом Муедину
Силајџићу привременог заступника-адвоката Омера Боровца, на основу чл. 296. ст.
2. тачка 5) и члана 298. Закона о парничком поступку ФБиХ, јер се тужени налази у
иностранству, нема пуномоћника, а редован поступак око постављања законског
заступника би дуго трајао, па би за странке могле настати штетне посљедице.
Постављени привремени заступник заступаће туженог Муедина Силајџића
у поступку и има сва права и дужности законског заступника. Та права и дужности
привремени заступник обавља све док се тужени или његов пуномоћник не појаве
пред судом, односно све док орган старатељства не обавијести суд да је поставио
стараоца.
Број:45 0 П 038539 19 П
16.02.2021.године
Горажде

СУДИЈА
Лејла Ферхатовић,с.р.
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Издавач: Босанско-подрињски кантон Горажде, Ул. 1. Славне вишеградске бригаде бр.2А. – Главни и одговорни
уредник Емир Сијерчић тел:038/221-212 – Редакција и претплата 038/224-262 – Аконтација претплате се утврђује
квартално, а уплата се врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна 10114-00000010735 – врста прихода 722631 – штампа
„СЈЕТЛОСТКОМЕРЦ“ д.д. Сарајево – Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка листа.

