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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine odlučujući o predočenom 
ustavnom pitanju Kantonalnog suda u 
Bihaću za utvrđivanje ustavnosti  člana 4. 
stav 2. i člana 5. stav 1. tač. m), n) i o) Za-
kona o porezu na imovinu i porezu na 
naslijeđe i poklon, na osnovu čl. IV.C.3. 
10.(4) i IV.C.3.11. Ustava Federacije Bos-
ne i Hercegovine, na sjednici bez javne 
rasprave održanoj dana 24.09.2020. godi-
ne, d o n i o  j e  
 
 

P R E S U D U 
 

Utvrđuje se da odredbe člana 4. 
stav 2. i člana 5. stav 1. tač. m), n) i o) Za-
kona o porezu na imovinu i porezu na 
naslijeđe i poklon („Službeni glasnik Un-
sko-sanskog kantona“, br.: 4/09 i 12/18) 
nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bo-
sne i Hercegovine. 
 

Presudu objaviti u „Službenim no-
vinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
u službenim glasilima kantona u Federa-
ciji Bosne i Hercegovine. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
1. Podnosilac zahtjeva i predmet 

zahtjeva 
 

Kantonalni sud u Bihaću (u dalj-
em tekstu: podnosilac zahtjeva) je podne-
skom broj: 001-0-Su-19-000 788 od 05.11. 
2019. godine, koji je zaprimljen dana 14. 
11.2019. godine, Ustavnom sudu Federa-
cije Bosne i Hercegovine (u daljem tek-
stu: Ustavni sud Federacije) predočio us-
tavno pitanje-ocjena ustavnosti člana 4. 
stav 2. i člana 5. stav 1. tač. m), n) i o) Za-
kona o porezu na imovinu i porezu na 
naslijeđe i poklon (u daljem tekstu: ospo-
rene odredbe Zakona). 

Ustavno pitanje se pojavilo kao 
prethodno u predmetu upravnog spora 
koji se vodi pred Kantonalnim sudom u 
Bihaću, pod brojem: 01 0 U 015060 19 U, 
pokrenut po tužbi tužioca „Domino Elec- 
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tronic Spiele BH“ d.o.o Cazin, protiv rje-
šenja tuženog Federalnog ministarstva fi-
nansija/Federalnog ministarstva financi-
ja broj: 03-15-610/13 S.O. od 22.05.2019. 
godine, u upravnoj stvari razrez poreza 
na imovinu.  

U smislu člana IV.C.3.10.(4) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine, Kan-
tonalni sud u Bihaću je ovlašten za pos-
tavljanje ustavnog pitanja Ustavnom su-
du Federacije. 
 
2. Stranke u postupku  
 
 U skladu sa članom 39. stav 2. Za-
kona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 
37/03), stranke u postupku u ovom usta-
vno-sudskom predmetu su: Kantonalni 
sud u Bihaću kao podnosilac zahtjeva, 
„Domino Electronic Spiele BH“ d.o.o Ca-
zin i Federalno ministarstvo finansija/Fe-
deralno ministarstvo financija kao stran-
ke u postupku pred Kantonalnim sudom 
u Bihaću i Skupština Unsko-sanskog ka-
ntona, kao donosilac osporenog Zakona.   
     
3. Bitni navodi zahtjeva  
 

Pred Kantonalnim sudom u Biha-
ću u toku je postupak rješavanja uprav-
nog spora broj: 01 0 U 015060 19 U, koji je 
pokrenut  po tužbi tužioca „Domino Ele-
ctronic Spiele BH“ d.o.o Cazin, zastupan 
po punomoćniku Mirzeti Duljković, ad-
vokatu iz Sarajeva, protiv rješenja tužen-
og Federalnog ministarstva finansija/Fe-
deralnog ministarstva financija broj: 03-
15-610/13 S.O. od 22.05.2019. godine, ko-
je je doneseno po žalbi tužioca izjavljenoj 
protiv izmijenjene porezne prijave Porez-
ne uprave Federacije BiH, Kantonalni ur-
ed Bihać, Ispostava Cazin broj: 13-1/2-15- 
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2506/13-1 od 19.03.2013. godine, u pred-
metu razreza poreza na imovinu za 2013. 
godinu. Pobijani akti su doneseni na osn-
ovu osporenih odredbi Zakona. 

Podnosilac zahtjeva navodi da se 
prilikom odlučivanja u ovoj upravnoj st-
vari pojavilo pitanje ustavnosti osporenih 
odredbi Zakona, zbog čega je Kantonalni 
sud u Bihaću morao zastati sa postupk-
om, obzirom da je članom 4. stav 2. Zako-
na o porezu na imovinu i porezu na na-
slijeđe i poklon ustanovljena obaveza pl-
aćanja poreza na imovinu za lica koja su 
vlasnici ili korisnici stola u kasinu, auto-
mata za igre na sreću i automata za za-
bavne igre i da je ova obaveza ustanovlje-
na samo za subjekte koji obavljaju djela-
tnost u sferi zabavnih igara i igara na sr-
eću. Obaveza je ustanovljena isključivo 
po kriteriju djelatnosti tako da se nameće 
pitanje da li su gore navedeni subjekti di-
skriminisani u kom slučaju ne bi uživali 
jednakost pred zakonom, kako je to pro-
pisano članom II.A.2.(1) c) Ustava Fede-
racije Bosne i Hercegovine. 
 Podnosilac zahtjeva ističe da je tu-
žilac ukazao da je Ustavni sud Federacije 
u nizu presuda već zauzeo pravni stav da 
djelatnost ne može biti odlučni kriterij u 
propisivanju bilo kakvih obaveza, pa ni 
razlog za propisivanje poreza na imovinu 
samo za određene djelatnosti. Tužilac je 
u postupku po prigovoru na prvostepe-
nu odluku ukazivao na činjenicu da su 
predmetni aparati stalna (osnovna sred-
stva za rad) u smislu međunarodnih sta-
ndarda iz Kodeksa računovodstvenih na-
čela i računovodstvenih standarda, koji 
se primjenjuju u Federaciji Bosne i Herce-
govine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 50/98), te kao dokaz priložio nalaz i 
mišljenje stalnog sudskog vještaka ekon-
omske struke-oblast finansijskog izvješta-
vanja, da su automati za igre na sreću,  
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evidentirani kao materijalne stavke za 
korištenje i pružanje usluga po Međuna-
rodnim računovodstvenim standardima 
(tačka 16. MRS). Istima društvo obavlja 
registrovanu djelatnost i ostvaruje prih-
od, odnosno dobit i u skladu sa pozitivn-
im propisima na osnovu obaveza iz ost-
varenog prihoda, odnosno dobiti, plaća 
porez na dobit, pa se time nameće pitanje 
da li sa tog aspekta ta sredstva mogu im-
ati status oporezivih sredstava ili ne, te 
ukazuje da bi u tom slučaju bio primije-
njen princip dvostrukog oporezivanja.  
 Podnosilac zahtjeva dalje ističe da 
je tužilac dokazao da su prema Međuna-
rodnim računovodstvenim standardima, 
predmetni automati za igre na sreću sre-
dstva kojima društvo obavlja registrova-
nu djelatnost, pa se postavlja pitanje da li 
se ista sredstva mogu svrstati u sredstva-
imovinu  na koju se plaća porez ili se radi 
o posebnim sredstvima u imovini pravn-
og lica koja bi kao takva bila podložna 
oporezivanju. Nesporna je činjenica da 
tužilac upravo predmetnim automatima 
kao materijalnim sredstvima obavlja re-
gistrovanu djelatnost za korištenje i pr-
užanje usluga u sferi igara na sreću. Na-
meće se pitanje da li je tužilac kao obave-
znik spornog poreza diskriminisan upra-
vo zbog svoje djelatnosti, te da li se na 
ovaj način vrši gruba diskriminacija u po-
gledu njegovih prava na imovinu, odnos-
no da li je time povrijeđeno pravo na im-
ovinu koje je zaštićeno odredbama člana 
II. 3. k) Ustava Bosne i Hercegovine i čl-
ana 14. Evropske konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i osnovnih sloboda (u da-
ljem tekstu: Evropska konvencija) što se 
diskriminacija vrši bez stvarne svrhe i ra-
zumnog opravdanja. Takvo različito tre-
tiranje subjekata u pravnom prometu nije 
zasnovano na zakonu i ne bi slijedilo le-
gitimni javni interes. Propisivanje poreza  
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na imovinu na opisani način dovodi u 
pitanje i primjenu odredaba II/4 Ustava 
Bosne i Hercegovine kao i člana 14. i Pro-
tokola I Evropske konvencije.  
 Zbog svega naprijed navedenog, 
podnosilac zahtjeva je predočio ustavno 
pitanje, radi ocjene ustavnosti osporenih 
odredbi Zakona, na osnovu kojih su do-
neseni pobijani upravni akti.   
  
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev 
 
 U skladu sa članom 16. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Federa-
cije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Fe-
deracije je podnescima broj: U-47/19 od 
26.11.2019. godine, zatražio od  „Domino 
Electronic Spiele BH“ d.o.o Cazin, Fede-
ralnog ministarstva finansija/Federalnog 
ministarstva financija i Skupštine Unsko-
sanskog kantona, da kao stranke u pos-
tupku dostave odgovore na zahtjev.   

„Domino Electronic Spiele BH“ 
d.o.o Cazin, zastupan po punomoćniku 
Mirzeti Duljković, advokatu iz Sarajeva 
je dana 23.12.2019. godine, Ustavnom su-
du Federacije dostavio odgovor na zahtj-
ev Kantonalnog suda u Bihaću i punom-
oć za zastupanje „Domino Electronic Sp-
iele BH“ d.o.o Cazin, u pravnoj stvari ko-
ja se vodi pred ovim sudom.  
 U odgovoru na zahtjev „Domino 
Electronic Spiele BH“ d.o.o Cazin, navodi 
da je „Domino Electronic Spiele BH“ d. 
o.o Cazin pravno lice registrovano za ob-
avljanje djelatnosti priređivanja igara na 
sreću na automatima u skladu sa Zakon-
om o igrama na sreću („Službene novine 
Federacije BiH“, br.: 48/15 i 60/15, u da-
ljem tekstu: Zakon o igrama na sreću) 
kao sistemskim propisom, kojim se u po-
tpunosti reguliše oblast priređivanja iga-
ra na sreću, uključujući i sva fiskalna da-
vanja koje plaćaju priređivači i koja su ut- 
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vrđena kao isključivi prihod Federacije 
Bosne i Hercegovine. Članom 7. stav 1. 
Zakona o igrama na sreću je propisano 
da su prihodi ostvareni po osnovu nak-
nada za priređivanje igara na sreću pri-
hod Federacije Bosne i Hercegovine, dok 
se odredbama člana 106. i 107. propisuje 
obaveza i visina naknade koju plaćaju pr-
iređivači i to: za izdavanje odobrenja za 
priređivanje igara na sreću, za otvaranje 
svakog novog posebnog automat kluba, 
za produženje važenja odobrenja i za sv-
aki postavljeni automat. Članom 107. st-
av 2. Zakona o igrama na sreću propisa-
no je da osim naknada iz člana 106. i 107. 
stav 1. priređivači igara na sreću automa-
tima dužni su, u korist budžeta Federaci-
je Bosne i Hercegovine plaćati i mjesečnu 
naknadu u iznosu od 5% od osnovice, a 
osnovicu čini zbir dnevnih obračuna svih 
automata (stav 3.). Pored obaveza propi-
sanih federalnim Zakonom o igrama na 
sreću, Zakonom o porezu na imovinu na-
slijeđe i poklon propisuje se i dodatna 
obaveza priređivačima igara na sreću 
automatima.  Ova obaveza se propisuje u 
vidu poreza na imovinu, pri čemu se kao 
„imovina“ uzimaju automati, koji su evi-
dentirani kao materijalna sredstva-opre-
ma, odnosno osnovna sredstva za rad 
(obavljanje djelatnosti), putem kojih pra-
vno lice ostvaruje prihod, odnosno dobit, 
na koju društvo plaća porez na dobit, pa 
se stoga ova materijalna sredstva ne mo-
gu svrstati u imovinu na koju se plaća 
porez jer u suprotnom dolazi do dvostru-
kog oporezivanja. 

U odgovoru se dalje postavlja pi-
tanje da li kantonalne vlasti imaju pravo 
oporezivanja igara na sreću, obzirom na 
isključivost Zakona o igrama na sreću, 
kojim se propisuje isključiva nadležnost 
Federacije Bosne i Hercegovine u pogle-
du prava na vršenje ove djelatnosti, uslo- 
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va pod kojima se djelatnost može obav-
ljati, izdavanja dozvola, prava nadzora, 
te propisanih fiskalnih tereta (naknada) 
kako to definiše Zakon o igrama na sreću 
( član 106. i 107.). Pitanje nadležnosti kan-
tona za donošenje propisa iz oblasti opo-
rezivanja igara na sreću, treba posmatrati 
i sa aspekta Zakona o pripadnosti javnih 
prihoda u Federaciji BiH („Službene 
novine Federacije BiH“, br.: 22/06, 43/08, 
22/09, 35/14 i 94/15). Odredbom člana 4. 
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u 
Federaciji BiH propisano je: “Federaciji 
pripadaju prihodi, kako slijedi: ... b) 100% 
od poreza na dobit preduzeća, banaka, i 
drugih finansijskih organizacija, društava 
za osiguranje i reosiguranje imovine i li-
ca, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, 
pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz 
oblasti igara na sreću i zabavnih igara ko-
jima je to jedina djelatnost;“. 

Ističe da je važno ukazati da je dj-
elatnost priređivanja igara na sreću, utvr-
đena kao dozvoljena djelatnost prema Kl-
asifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovi-
ni, da je pravno lice upisano u sudski re-
gistar za vršenje isključivo te djelatnosti, 
da je pravno lice platilo i plaća sve propi-
sane fiskalne obaveze u skladu sa Zakon-
om o igrama na sreću i ostalom postoje-
ćom finansijskom regulativom, te da ima 
odobrenje (licencu) za vršenje te djelatno-
sti i stoga ono ima pravo da pod jednak-
im uslovima na tržištu prometa roba i us-
luga obavlja svoju djelatnost radi sticanja 
profita. 

Nametnuta obaveza plaćanja po-
reza na opremu pravnog lica, kao poreza 
na imovinu, osporenim odredbama Zak-
ona diskriminira pravna lica koja obavlja-
ju djelatnost priređivanja igara na sreću i 
to iz osnova djelatnosti koju obavljaju. 
Ovakvu diskriminaciju prepoznao je Us-
tavni sud Federacije u presudama kojima  
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je odlučivao o ustavnosti opštinskih odl-
uka o komunalnim taksama na istaknutu 
firmu, i to u Presudi broj: U-14/13 od 
26.06.2013. godine, Presudi broj: U-28/15 
od 18.05.2016. godine, Presudi broj: U-36 
/16 od 11.07.2017. godine i Presudi broj: 
U-4/17 od 12.09.2017. godine. Također, i 
u postupku ocjene ustavnosti Zakona o 
porezu na imovinu, naslijeđe i poklon 
Bosansko-podrinjskog kantona u Presudi 
broj: U-51/17 od 15.10.2019. godine, Ust-
avni sud Federacije je problematizovao 
pitanje unilateralnog uvođenja poreza na 
imovinu (u tom slučaju za oblast teleko-
munikacija) od strane kantona, potrebu 
koordinacije kako međukantonalne, tako 
i između kantonalnih i federalnih vlasti, 
te konstatuje: “kako je visina poreza u os-
porenim odredbama utvrđena bez objek-
tivnih kriterija, nastanak pravnog parti-
kularizma gotovo je izvjestan sa svim 
njegovim posljedicama“. Analogno ovoj 
presudi i u osporenim odredbama Zako-
na, može se postaviti pitanje „pravnog 
partikularizma“  budući da oblast igara 
na sreću, potpada pod isključivu nadlež-
nost i ingerenciju Federacije Bosne i Her-
cegovine, a da kantoni na sasvim različite 
načine tretiraju pitanje poreza na sredst-
va rada kojima pravna lica vrše djelatno-
st priređivanja igara na sreću, pa neki ka-
ntoni Tuzlanski, Srednjobosanski i Herc-
egovačko-neretvanski ne propisuju takav 
porez uopšte, dok Unsko-sanski i Bosans-
ko-podrinjski propisuju takav porez. 

Komparativnom metodom, a ana-
logno navedenom pravnom stavu Ustav-
nog suda Federacije, Zakonom o porezu 
na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon 
diskriminisani su obaveznici poreza na 
imovinu koji obavljaju djelatnost priređi-
vanja igara na sreću, u odnosu na pravna 
lica koja obavljaju druge djelatnosti čija 
sredstva rada nisu oporezovana ovim  
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Zakonom, odnosno diskriminisani su zb-
og svoje djelatnosti.  

Slijedom naprijed izloženog, pre-
dlaže da Ustavni sud Federacije donese 
presudu kojom se utvrđuje da odredbe  
člana 4. stav 2. i člana 5. stav 1. tač. m), n) 
i o) Zakona o porezu na imovinu i pore-
zu na naslijeđe i poklon u dijelu Tarife, 
tarifni broj 4, nisu u saglasnosti sa Ustav-
om Federacije Bosne i Hercegovine.  

„Domino Electronic Spiele BH“ 
d.o.o Cazin, je dana 27.12.2019. godine, 
dostavio dopunu odgovora na zahtjev, 
uz koji je dostavio Elaborat Ekonomskog 
instituta u Sarajevu o ekspertizi poreza 
na imovinu i drugih dadžbina od juna 
2015. godine i nalaz sudskog vještaka ek-
onomske struke Bećiragić Asima vezano 
za status imovine pravnog lica kao op-
reme društva koja služi za obavljanje re-
gistrovane djelatnosti društva od 26.11. 
2010. godine i 31.10.2013. godine. 

U dopuni odgovora navodi da se 
ovim dokumentima, po pravilima ekono-
mske struke, utvrđuje karakter i status 
opreme pravnih lica koja služi u vršenju 
djelatnosti pravnog lica, a koja zbog svog 
karaktera i statusa koji ima po pozitivn-
im propisima, ne može biti oporezovana 
kao imovina u smislu spornih odredaba 
Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i 
poklon. 

Skupština Unsko-sanskog kanto-
na je dana 31.12.2019. godine, Ustavnom 
sudu Federacije dostavila odgovor na za-
htjev, koji je utvrdila Komisija za ustav-
na, zakonodavno-pravna i pitanja evrop-
skih integracija ovog kantona. U odgovo-
ru se navodi, da se prilikom donošenja 
Zakona o porezu na imovinu i porezu na 
naslijeđe i poklon 2009. godine zakono-
davac vodio isključivo imovinom i onim 
što predstavlja imovinu, te smatra da nije 
napravljena diskriminacija po osnovu ob- 
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avljanja djelatnosti iz razloga što se porez 
na imovinu plaća i za autobuse, teretna 
motorna vozila sa prikolicom ili bez nje, 
plovnog objekta preko 7 metara dužine, 
itd.,  iz čega proizilazi da bi u društvima 
koja se registruju po osnovu transportne 
djelatnosti ljudi i roba, osnovna sredstva 
za rad bila autobusi, teretna motorna vo-
zila i dr. Zakonodavac je mišljenja da su 
sredstva za rad prije svega „imovina“ 
bez obzira na to da li se ona knjiži kao sr-
edstvo za rad, te da ni u kom slučaju ova-
kvim pravnim rješenjem nije došlo do ra-
zličitog tretiranja subjekata u pravnom 
prometu. Članom 4. stav 2. Zakona o igr-
ama na sreću utvrđeno je da se igre na sr-
eću dijele na klasične (lutrijske) i posebne 
igre na sreću. U posebne igre na sreću 
ubrajaju se igre u kasinu, igre na automa-
tima, upravo na imovini koja se koristi za 
ovu posebnu vrstu igara na sreću, kao što 
je navedeno u članu 4. stav 2. Zakona o 
porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i 
poklon iz čega također proizilazi da se 
zakonodavac nije vodio djelatnošću pri-
likom utvrđivanja obaveze razreza pore-
za, već imovinom koju koriste ova priv-
redna društva.   

Odgovor na zahtjev od strane Fe-
deralnog ministarstva finansija/Federal-
nog ministarstva financija nije dostavljen.  
 
5. Relevantno pravo   
 

A. Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine 

 
Član II.A.2 (1) c) 

 
(1) Sva lica na teritoriji Federacije uživaju 

prava na: 
 

c) jednakost pred zakonom; 
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Član IV.C.3.10.(4) 
 

          Ustavni sud također odlučuje o us-
tavnim pitanjima koja mu predoči Vrho-
vni sud ili pak neki kantonalni sud a koja 
se pojave u toku postupka pred tim sudom. 
 

Član IV.C.3.11. 
 

          Kad Vrhovni sud ili neki kantonal-
ni sud, u toku postupka koji se vodi pred 
sudom, smatraju da odgovarajući zakon 
nije u skladu sa ovim ustavom, obustavit 
će postupak i predočiti predmet Ustavn-
om sudu u skladu sa članom IV.C.10.(3). 
 

Amandman VIII 
 

Na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
          

Član III.1. Ustava Federacije Bos-
ne  i Hercegovine mijenja se i glasi:  

 
U isključivoj su nadležnosti Fede-

racije: 
 

c) donošenje propisa o finansijama i 
finansijskim institucijama Federa-
cije i fiskalna politika Federacije,   

 
Član III.4. l) 

 
 Kantoni imaju sve nadležnosti ko-
je nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. 
Posebno su nadležni za: 
 

l) finansiranje djelatnosti kantonal-
ne vlasti ili njenih agencija opore-
zivanjem, zaduživanjem ili drug-
im sredstvima.  

 
B. Ustav Unsko-sanskog kantona 

(prečišćeni tekst)  
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog 

kantona“, br.: 1/04 i 11/04) 
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Član 11. tačka f) 
  

Skupština Kantona: 
 

f) usvaja budžet Kantona i donosi 
zakone o oporezivanju i na drugi 
način osigurava potrebno finansi-
ranje. 

 
C. Zakon o igrama na sreću  
(„Službene novine Federacije BiH“,  

br.: 48/15 i 60/15) 
 
Opšte odredbe 
 

Član 1. 
Predmet zakona 

 
Ovim zakonom uređuju se: uslo-

vi, način i subjekti priređivanja igara na 
sreću, vrste igara na sreću, osnovna nače-
la, postupak za izdavanje i oduzimanje 
odobrenja za priređivanje posebnih igara 
na sreću, pravila i raspoređivanja priho-
da od igara na sreću, osnivanje, oblik or-
ganizovanja, organi upravljanja i rukovo-
đenje Lutrijom Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Lutrija BiH), naknada za 
priređivanje igara na sreću i naknade od 
uplata za učestvovanje u igrama na sre-
ću, priređivanje igara na sreću putem in-
terneta, nadzor, kazne za prekršaje i dru-
ga pitanja od značaja za igre na sreću u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Federacija).  

Priređivanje igara na sreću na te-
ritoriji Federacije realizuje se putem Lu-
trije BiH i pravnih lica registrovanih za 
priređivanje igara na sreću. 
 

Član 7. stav (1) 
Raspodjela dijela prihoda po osnovu 

naknada od igara na sreću 
 

Prihodi ostvareni po osnovu nak- 
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nada za priređivanje igara na sreću prih-
od su Federacije. 
 

Član 8. 
Priređivanje igara 

 
Priređivanje igara na sreću je isk-

ljučivo pravo Federacije, ako ovim zako-
nom nije drugačije određeno.  

Pravo priređivanja igara na sreću 
iz člana 4. ovog zakona Federacija preno-
si na Lutriju BiH, kojoj za priređivanje ni-
je potrebno posebno odobrenje Ministar-
stva. 

Druga pravna lica, registrovana 
za priređivanje igara na sreću na teritoriji 
Federacije, mogu pod uslovima predviđ-
enim ovim zakonom, na osnovu odobre-
nja Ministarstva, priređivati igre iz člana 
4. stav 3. ovog zakona. 
 
IV. Posebne igre na sreću  
1. Igre u kasinima  
 

Član 54. 
Pravo priređivanja 

 
Posebne igre na sreću u kasinima 

može priređivati: 
 
1) Lutrija BiH pod uslovima predviđe-

nim ovim zakonom, 
 

2) Privredna društva registrovana za 
posebne igre na sreću sa sjedištem na 
teritoriji Federacije, koja se upisuju u 
sudski registar za obavljanje djelat-
nosti posebnih igara na sreću u kasi-
nima, na osnovu ovog zakona i odo-
brenja Ministarstva. 

 
Na privredna društva iz stava 1. 

ovog člana primjenjuju se odredbe Zako-
na o privrednim društvima ako ovim za-
konom nije drugačije uređeno. 
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Član 73. 
 

Priređivači iz člana 54. stav 1. ta-
čka 2. ovog Zakona plaćaju jednokratnu 
naknadu za izdavanje odobrenja za pri-
ređivanje igara na sreću u kasinu u izno-
su od 500.000,00 KM. 

 
Naknada za produženje važenja 

odobrenja iznosi 200.000,00 KM. 
 

Dokaz o uplati naknade iz st. 1. i 
2. ovog člana dostavlja se prilikom pod-
nošenja zahtjeva za izdavanje odnosno 
produženje odobrenja. 
          

Član 74. st. 1., 2., 3., 4. i 5. 
 

Priređivači iz člana 54. stav 1. ta-
čka 2. ovog zakona plaćaju godišnju nak-
nadu po jednom kasinu u iznosu od 
100.000,00 KM. 
 

Naknada iz stava 1. ovog člana 
plaća se najkasnije do kraja godine za ko-
ju se ista plaća. 
 

Svi priređivači igara na sreću u 
kasinima dužni su plaćati mjesečnu nak-
nadu od prihoda igara na sreću koje pri-
ređuju.  
 

Mjesečna naknada za priređivanje 
igara u kasinima iznosi 5% od osnovice 
za obračun naknade iz stava 4. ovog čl-
ana, a uplaćuje se u korist budžeta Fede-
racije, najkasnije desetog dana u tekućem 
mjesecu za prethodni mjesec. 
 

Osnovicu za obračun mjesečne 
naknade čini zbir dnevnih obračuna svih 
stolova i zbir dnevnih obračuna svih au-
tomata. 
(.......) 
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3. Igre na sreću na automatima  
 

Član 94. 
Igre na sreću automatima 

 i pravo priređivanja 
 

Igre na sreću na automatima mo-
gu priređivati: 
 
1) Lutrija BiH pod uslovima utvrđenim 

ovim zakonom, 
 
2) Privredna društva sa sjedištem na te-

ritoriji Federacije, koja se upisuju u 
sudski registar za obavljanje djelatno-
sti igara na sreću na automatima, na 
osnovu ovog zakona i odobrenja Mi-
nistarstva. 

 
Igre na sreću na automatima mo-

gu se pod uslovima propisanim ovim za-
konom, priređivati i sezonski u nepreki-
dnom razdoblju od najmanje četiri do na-
jviše šest mjeseci u jednoj kalendarskoj 
godini, i to najviše u dva automat kluba. 
 

Član 106. 
 

Za izdavanje odobrenja za prire-
đivanje igara na sreću na automatima pr-
ilikom otvaranja prvog posebnog autom-
at kluba priređivač iz člana 95. stav 1. ta-
čka 2. plaća naknadu u iznosu od 
150.000,00 KM. 
 

Za otvaranje svakog novog pose-
bnog automat kluba plaća se naknada u 
iznosu 100.000,00 KM. 
 

Naknada za produženje važenja 
odobrenja iznosi 25.000,00 KM. 
 

Dokaz o uplati naknade iz st. 1., 2. 
i 3. ovog člana dostavlja se prilikom pod-
nošenja zahtjeva za izdavanje odnosno 
produženje odobrenja. 
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Član 107. 
 

Osim naknada iz člana 107. ovog 
zakona, priređivači iz člana 95. stav 1. ta-
čka 2. ovog zakona plaćaju naknade za 
svaki postavljeni automat 1.000,00 KM po 
automatu. 
 

Svi priređivači igara na sreću na 
automatima su dužni u korist budžeta 
Federacije BiH uplatiti i mjesečnu nak-
nadu u iznosu od 5% od osnovice iz sta-
va 3. ovog člana. 
 

Osnovicu za obračun mjesečne 
naknade čini zbir dnevnih obračuna svih 
automata. 
 

Osnovica za dnevni obračun poje-
dinog automata za igre na sreću utvrđuje 
se tako da se iznos svih uplata umanji za 
iznos isplaćenih dobitaka igračima, a raz-
lika predstavlja dnevni obračun za poje-
dini automat za igre na sreću.  
 

Automati s više sjedećih mjesta 
smatraju se jednim automatom i za njih 
se vodi poseban dnevni obračun. 
 

Naknada iz stava 2. ovog člana 
plaća se najkasnije do 10-og u mjesecu za 
prethodni mjesec. Naknade iz stava 1. 
ovog člana plaćaju se prilikom podnoše-
nje zahtjeva za izdavanje odobrenja iz čl-
ana 105. ovog zakona, odnosno podnoše-
nja zahtjeva za odobravanje instaliranja 
svakog novog automata za igre na sreću. 
 

D. Ispravka Zakona o igrama na 
sreću  
(„Službene novine Federacije  
    BiH“, broj: 60/15) 

 
U članu 106. u stavu 1. u trećem 

redu, riječi: "iz člana 95. stav 1. tačka 2."  
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zamijeniti riječima: "iz člana 94. stav 1. 
tačka 2.".  

 
            U članu 107. u stavu 1. riječi: "iz čl-
ana 107. ovog Zakona, priređivači iz čla-
na 95. stav 1. tačka 2. ovog Zakona", za-
mijeniti riječima: "iz člana 106. ovog zak-
ona, priređivači iz člana 94. stav 1. tačka 
2. ovog Zakona"; u stavu 6. u drugom re-
du riječi: "iz člana 105. ovog Zakona", za-
mijeniti riječima: "iz člana 104. ovog Za-
kona,". 
 

E. Zakon o pripadnosti javnih prih-
oda u Federaciji Bosne i Herce-
govine 

        („Službene novine Federacije  
               BiH“, br.: 22/06, 43/08, 22/09,  
               35/14 i 94/15) 
 

Član 1. 
 

 Ovim Zakonom uređuje se prip-
adnost javnih prihoda koji su ustanovlje-
ni zakonima na teritoriji Federacije Bosne 
i Hercegovine (u daljem tekstu: Federa-
cija). 
 

Član 2. 
Definicija javnih prihoda 

 
 Javnim prihodima, u smislu ovog 
zakona, smatraju se indirektni porezi, di-
rektni porezi, naknade, takse, doprinosi, 
donacije i drugi prihodi, utvrđeni zakoni-
ma i drugim propisima Bosne i Hercego-
vine, Federacije, kantona i jedinica loka-
lne samouprave. 
 

Član 3. 
Raspodjela javnih prihoda 

 
Javni prihodi, u smislu ovog Zak-

ona, raspodjeljuju se između Federacije,  
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kantona i jedinica lokalne samouprave, a 
služe za finansiranje funkcija Federacije, 
Direkcije za ceste Federacije Bosne i Her-
cegovine (u daljem tekstu: Direkcija za 
ceste), kantona i jedinica lokalne samo-
uprave.  
 Raspodjela ovih sredstava utvrđ-
uje se i iskazuje u budžetu: Federacije Bo-
sne i Hercegovine (u daljem tekstu: Bu-
džet Federacije), Direkcije za ceste, kan-
tona i jedinica lokalne samouprave. 
 

F. Zakon o porezu na imovinu i 
porezu na naslijeđe i poklon  
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog  
  kantona“, br.: 4/09 i 12/18). 

  
I – Opšte odredbe 
 

Član 1 
(predmet) 

 
Ovim Zakonom uređuje se porez 

na imovinu i porez na naslijeđe i poklon 
(u daljem tekstu: porez) na području Un-
sko-sanskog kantona (u daljem tekstu: 
Kanton) koje plaćaju fizička i pravna lica, 
postupak za utvrđivanje i naplatu, kao i 
postupak za povrat poreza. 
 

Član 2. 
(vrste poreza) 

 
Ovim Zakonom se propisuju slje-

deći porezi: 
 

a) porez na imovinu,  
b) porez na naslijeđe i poklon. 

 
Član 3. 

(raspored prihoda) 
 

Porezi utvrđeni ovim Zakonom 
uplaćuju se na depozitni račun za javne 
prihode Unsko-sanskog kantona, a rasp- 
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odjela se vrši u skladu sa posebnim zako-
nom. 
 
II –   Porez na imovinu 
 
Član 4. stav (1) tač. a), b), c), d), e), f), g) i h) 

(Obaveznici poreza na imovinu) 
 
(1) Porez na imovinu plaćaju fizičko i 

pravno lice koji su vlasnici sljedeće 
imovine: 

 
a) poslovnog prostora koji se izdaje 

pod zakup, 
b) stambene zgrade ili stana koji se  

izdaju pod zakup, 
c) zgrade ili stana za odmor i rek-

reaciju, 
d) garaže koja se izdaje pod zakup, 
e) putničkog vozila, osim taksi vozila, 
f) motocikla, 
g) autobusa i teretnih motornih voz-

ila s prikolicom i bez prikolice, 
h) plovnog objekta preko 7 m dužine. 

 
 

Član 4. stav 2. tač. a), b) i c)  
– osporena odredba 

(Obaveznici poreza na imovinu) 
 
(2) Obaveznik poreza na imovinu je pra-

vno i fizičko lice koje je vlasnik ili ko-
risnik sljedeće imovine: 

 
            a) stola u kasinu  
            b) automata za igru na sreću,  
            c) automata za zabavne igre 
 

Član 5. stav (1) tač. m), n) i o) 
- osporena odredba 

(Način i visina plaćanja poreza  
na imovinu) 

 
 Porez na imovinu plaća se godiš-
nje u paušalnom iznosu i to; 
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m) stola u kasinu ..................5.000 KM 
n) automata za igru  

na sreću ............................1.500 KM  
o) automata za zabavne  

igre........................................300 KM 
  

6. Sudska praksa Ustavnog suda 
Federacije  

      
Presuda Ustavnog suda Federaci-

je, broj: U-14/13 od 26.06.2013. godine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 
53/13), Presuda broj: U-59/17 od 14.02. 
2018. godine („Službene novine Federa-
cije BiH“, broj: 24/18) i Presuda broj: U-
51/17 od 15.10.2019. godine („Službene 
novine Federacije BiH“, broj: 92/19). 
 
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije 
 

Nakon analize zahtjeva i odgovo-
ra na zahtjev, te ostale dokumentacije u 
spisu predmeta, a u svjetlu relevantnog 
prava, utvrđeno je kako slijedi. 

Zakon o porezu na imovinu i po-
rezu na naslijeđe i poklon stupio je na sn-
agu 22.04.2009. godine. U odredbi kojom 
se određuje predmet regulisanja tog Za-
kona (član 1.) propisano je da se njime 
„uređuje porez na imovinu i porez na 
naslijeđe i poklon na području Unsko-sa-
nskog kantona koje plaćaju fizička i pra-
vna lica, postupak za utvrđivanje i nap-
latu, kao i postupak za povrat poreza“. 

Obaveznici poreza na imovinu u 
smislu odredbi člana 4. ovog Zakona su 
vlasnici sljedeće imovine: poslovnog pro-
stora koji se izdaje pod zakup, stambene  
zgrade ili stana  koji se izdaju pod zakup, 
zgrade ili stana za odmor i rekreaciju,  
garaže koja se izdaje pod zakup, putnič-
kog vozila, osim taksi vozila, motocikla, 
autobusa i teretnih motornih vozila sa  
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prikolicom i bez prikolice i plovnog obj-
ekta preko 7 m dužine. Mimo ove enum-
eracije osam kategorija imovine čiji su vl-
asnici dužni plaćati porez na imovinu, u 
stavu (2) istog člana obaveza plaćanja tog 
poreza proširena je i na vlasnike ili koris-
nike stolova u kasinu, automata za igre 
na sreću i automata za zabavne igre, a u 
članu 5. stav (1) tač. m), n) i o) propisano 
je da se porez plaća godišnje, u paušaln-
om iznosu od 5.000,00 KM za sto u kasi-
nu, 1.500,00 KM za automat za igre na sr-
eću i 300,00 KM za automat za zabavne 
igre. 

Kako se kod podnosioca zahtjeva 
vodi upravni spor koji je proistekao upr-
avo zbog osporavanja prijave za razrez 
poreza po osnovu tih odredaba, a u tom 
postupku se pitanje njihove ustavnosti 
postavilo kao prethodno pitanje, podno-
silac zahtjeva je zastao sa postupkom i 
predočio to pitanje ovom sudu, koristeći 
ovlaštenja iz čl. IV.C.3.10.(4) i IV.C.3.11 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.  
Podnosilac zahtjeva smatra da te odredbe 
(dakle član 4. stav (2) i član 5. stav (1) tač. 
m), n) i o), nisu u skladu sa odredbama 
člana II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bos-
ne i Hercegovine, člana II. 3. k) Ustava 
Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske 
konvencije, pa traži da Ustavni sud Fe-
deracije to i utvrdi. 
  

Po strukturi argumentacije u zah-
tjevu, ovaj predmet najprije treba posma-
trati i raspravljati u ravni ostvarivanja us-
tavnih garancija koje se odnose na jedna-
kost pred zakonom, i utvrditi osnovanost 
navoda u zahtjevu o diskriminatornom 
učinku osporenih odredbi. 
 Iz tog ugla posmatrano, pitanje je 
dakle, da li je Unsko-sanski kanton dono-
šenjem Zakona o porezu na imovinu, na-
slijeđe i poklon, propisujući oporezivanje  



Број 12 - страна 1704 
 
 
za vlasnike ili korisnike stolova u kasinu, 
automata za igre na sreću i automata za 
zabavne igre diskriminisao jednu katego-
riju pravnih subjekata (vlasnike ili koris-
nike uređaja za igre na sreću in concreto 
vlasnike ili korisnike stolova u kasinu, 
automata za igre na sreću i automata za 
zabavne igre) obavezujući ih na plaćanje 
poreza kao i vlasnike viška stambenog 
prostora, vlasnike motornih vozila natp-
rosječne zapremine motora, vlasnike plo-
vila natprosječne dužine, iako njima (vla-
snicima ili korisnicima uređaja koji se ko-
ristite za igre na sreću), oporezovana im-
ovina služi za obavljanje osnovne djelat-
nosti, pa proističe da ih se oporezuje zb-
og njihove djelatnosti. 

Kod takvog stanja stvari, Ustavni 
sud Federacije morao je svaku od ospo-
renih odredbi staviti u kontekst relevant-
nog prava, i to ne samo ustavnih odredbi 
na koje u zahtjevu ukazuje podnosilac, 
već i onih koje nužno čine širi pravni ko-
ntekst u ovom predmetu. 

Ustavni sud Federacije riješio je 
mnogo predmeta u kojima su lokalne je-
dinice samouprave pokušale svojim odl-
ukama praktično „oporezovati“ priređi-
vače igara na sreću, kao i neka druga pri-
vredna društva, po kriteriju djelatnosti 
kojom se bave, propisujući im visoke ta-
kse za istaknutu firmu, pa je, upravo šti-
teći ustavno načelo jednakosti pred zak-
onom, van snage stavio takve diskrimi-
natorne opštinske propise. 

U ovom predmetu je istina riječ o 
kantonalnom propisu, odnosno zakonu, 
ali je ratio legis tog Zakona, barem kad je 
riječ  uređajima za igre na sreću isti onaj 
kojim su se rukovodile opštine donoseći 
svoje odluke o komunalnim taksama. 

Prema tome, osporene odredbe 
Zakona, indiciraju da je Skupština Uns-
ko-sanskog kantona odlučila problem ko- 
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ji je Ustavni sud Federacije prepoznao 
kao diskriminaciju u opštinskim odluka-
ma o komunalnim taksama za istaknutu 
firmu, ili korištenje uređaja i opreme, iz-
dići na nivo kantonalnog zakona, a to 
znači da bi odluka u ovom predmetu mo-
gla imati mnogo šire pravne posljedice u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, nego što 
se to na prvi pogled čini. Najprije zato što 
su predmet osporavanja odredbe kanto-
nalnog zakona, koje samim time imaju 
širi prostorni domašaj, ali još više zato što 
bi odluka u ovom predmetu, kakva god 
ona bila, mogla posredno, via facti, utica-
ti na zakonodavce i u drugim kantonima 
i time nadići uobičajeno dejstvo usmjere-
no samo na pravnu sudbinu osporenih 
odredbi ovog konkretnog zakona. 

Kantonalni zakonodavac je dakle 
odlučio osporene odredbe „udjenuti“ u 
Zakon o porezu na imovinu i porezu na 
naslijeđe i poklon, što narušava standar-
dnu strukturu jednog takvog zakona, ali i 
standardno značenje pojma oporezive 
imovine, koje se u zakonima ove vrste 
podrazumijeva, a koje obuhvata nepokre-
tnosti i to, u pravilu „višak“ stambenog i 
poslovnog prostora, motorna vozila s ob-
zirom na njihovu starost i zapreminu 
motora, te plovila i letjelice u vlasništvu 
fizičkih lica. Osporenim odredbama se 
naime, pod pojam imovine podvode i st-
olovi u kasinu, te automati za igre na sr-
eći i zabavne igre, iako je riječ o stvarima 
koje u smislu Kodeksa računovodstvenih 
načela i računovodstvenih standarda koji 
se primjenjuju u Federaciji Bosne i Herce-
govine predstavljaju „materijalna stalna 
sredstva“ privrednih subjekata, koja im 
služe za obavljanje registrovane djelatno-
sti. Ovakav zakonodavni postupak odu-
dara od zakonodavne prakse u okruže-
nju, gdje se oporezivanje priređivača ig-
ara na sreću u pravilu vrši u okviru pose- 
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bnog zakona kojim se integralno uređuje 
materija igara na sreću i zabavnih igara, 
propisivanjem različitih naknada koje su 
priređivači dužni plaćati bilo jednokrat-
no ili pak na mjesečnom i godišnjem ni-
vou. 

Takvi zakoni u Bosni i Hercegovi-
ni postoje u Republici Srpskoj (Zakon o 
igrama na sreću, "Službeni glasnik Repu-
blike Srpske", broj: 18/2020), Brčko distri-
ktu BiH (Zakon o igrama na sreću i za-
bavnim igrama, "Službeni glasnik Brčko 
distrikta BiH", br. 37/2004 i 19/2007), a 
što je za rješavanje ovog predmeta iznim-
no važno i u Federaciji Bosne i Hercego-
vine (Zakon o igrama na sreću).  

Prema Zakonu o igrama na sreću, 
subjekti  čija je djelatnost pružanje usluga 
priređivanjem igara na sreću na stolovi-
ma u kasinu, te na automatima za igre na 
sreću i automatima za zabavne igre („po-
sebne igre na sreću“ prema terminologiji 
Zakona o igrama na sreću) ovu djelatnost 
vrše uz odobrenje Federalnog ministarst-
va finansija/Federalnog ministarstva fi-
nancija. U skladu sa  čl. 73., 74., 106. i 107. 
tog Zakona, oni su obavezni plaćati jed-
nokratne, godišnje i mjesečne naknade.  

Jednokratne naknade plaćaju za iz-
davanje odobrenja za priređivanje igara 
na sreću u kasinu (500.000,00 KM) i za 
produžavanje tog odobrenja (200.000, 
KM), za izdavanje odobrenja za priređi-
vanje igara sreću na automatima 
(150.000,00 KM kod otvaranja prvog au-
tomat kluba i 100.000,00 KM kod otvara-
nja svakog novog posebnog automat klu-
ba), te za produženje važenja odobrenja 
(25.000,00 KM) i još po 1.000,00 KM po 
svakom postavljenom automatu. Godiš-
nju naknadu plaćaju priređivači igara na 
sreću u kasinu u iznosu od 100.000,00 
KM po jednom kasinu, a mjesečne nak-
nade plaćaju sva lica pomenuta u ospo- 
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renim odredbama u iznosu od 5% od os-
novice koja se dobiva zbirom dnevnih 
obračuna svih stolova i svih automata. 

Premda Zakon o igrama na sreću 
za sve ove dažbine koristi isti termin 
(„naknada“), jasno je da stvarni karakter 
naknade, u finansijsko-pravnom smislu, 
imaju samo jednokratna davanja, jer se 
uplaćuju kao protuvrijednost za izdava-
nje i produžavanje odobrenja za rad, dok 
pomenuta godišnja i mjesečna davanja 
poprimaju karakter poreza. 

Prema tome, očigledno je da sub-
jekti priređivanja igara na sreću prema 
Zakonu o porezu na imovinu i porezu na 
naslijeđe i poklon nisu u istom pravnom 
položaju u odnosu prema drugim obave-
znicima poreza na imovinu, kao što su 
vlasnici i korisnici viška stambenog, posl-
ovnog ili garažnog prostora, vlasnici lu-
ksuznih motornih vozila ili plovila i tome 
slično. 

Ta nejednakost proističe iz dva 
osnova: najprije zato što se u ovom drug-
om slučaju oporezuje luksuz, a u onom 
prvom uređaji i oprema koji služe vrše-
nju privredne djelatnosti obaveznika, a 
potom i zato što se oporezivanje viška st-
ambenog, poslovnog i garažnog prostora, 
te posjedovanja luksuznih motornih vo-
zila i plovila zasniva na objektivnim krit-
erijima: za nekretnine po metru kvadra-
tnom zauzete površine, odnosno po zap-
remini motora motornih vozila iznad pr-
opisanog praga (1600 ccm za automobile, 
125 ccm za motocikle), te njihovoj starosti 
i nosivosti, odnosno po dužini iznad od-
ređenog praga za plovila (7 m), dok se 
oporezivanje u osporenim odredbama, za 
privredna društva koja se bave priređi-
vanjem igara na sreću, propisuje u pauša-
lnim novčanim iznosima po komadu op-
reme, u rasponu od 300 KM za svaki au-
tomat za igru, do 5.000,00 KM za svaki  
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sto u kasinu. Kada se imaju u vidu ranije 
navedene dažbine propisane Zakonom o 
igrama na sreću, kao i činjenica da prire-
đivači igara na sreću, kao privredna dru-
štva, podliježu oporezivanju dobiti po 
Zakonu o porezu na dobit („Službene no-
vine FBiH“, br.: 15/16 i 15/20), onda je 
jasno da ubiranje poreza prema osporen-
im odredbama poprima karakter dvos-
trukog oporezivanja.  

Sem toga, primijetno je da su u 
kategoriju oporezive imovine selektivno, 
a ne principijelno, uvedene stvari koje sl-
uže za obavljanje samo nekih privrednih 
djelatnosti. Tako prevozničke djelatnosti 
(autobusi i teretna motorna vozila sa ili 
bez prikolice, plovila duža od 7 metara, 
ali ne i putnička taksi vozila), te stvari 
koje služe za pružanje usluga u sferi ig-
ara na sreću i zabavnih igara (stolovi u 
kasinu, automati za igre na sreću, te au-
tomati za zabavne igre). Dakle osporen-
im Zakonom nije na kategorijalnom ni-
vou uveden porez na sredstva za rad, jer 
bi se onda krug obaveznika morao pro-
širiti na sve djelatnosti i takav zakon mo-
rao bi imati svakako imati i drugačiji naz-
iv, drugačije propisan predmet regulisa-
nja i drugačiju strukturu. Stoga se ne mo-
že poreći da se kantonalni zakonodavac, 
donoseći osporene odredbe, rukovodio 
kriterijumom vrste djelatnosti, a visinu 
godišnjeg paušala odrezao proizvoljno, 
bez ikakvog vidljivog objektivnog kriteri-
ja. 
 Dakle, praktično se na kantonaln-
om nivou uvodi nova vrsta poreza, a za 
takvo nešto isključivo je nadležna federa-
lna vlast, o čemu će u nastavku biti više 
riječi. 
 

Upravo zato je možda najvažniji 
aspekt promatranja i rješavanja ovog pre-
dmeta, aspekt načina ostvarivanja ustav- 
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nih nadležnosti kantona u sferi oporezi-
vanja.  
 Prije svega, na osnovu člana III.1.c) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
„donošenje propisa o finansijama i fina-
nsijskim institucijama Federacije i fiska-
lna politika Federacije“ je u isključivoj 
nadležnosti Federacije. To je i logično, jer 
je fiskalna politika jedno od najvažnijih 
sredstava ekonomske politike, a „utvrđi-
vanje ekonomske politike“ takođe je u is-
ključivoj nadležnosti Federacije prema 
odredbi člana III.1.b) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine.  
 Ustavni sud Federacije smatra da 
upravo ta činjenica, da je prema Ustavu 
Federacija isključivo nadležna za „utvrđi-
vanje ekonomske politike“ i „fiskalne po-
litike“ kao bazičnog ekonomsko-politič-
kog sredstva, nedvosmisleno ukazuje na 
to da je volja ustavotvorca da u Federaciji 
treba postojati jedinstvena ekonomska 
politika, a sljedstveno tome i jedinstvena 
fiskalna politika, kao pravno-ekonomski 
okvir u kojem se kantonalni zakonodavci 
moraju kretati kada donose propise o op-
orezivanju. U protivnom  bi divergentna 
rješenja u kantonalnim zakonima mogla 
biti ne samo opstruktivna u pogledu pro-
vođenja jedinstvene fiskalne, pa time i 
ekonomske politike u Federaciji, već bi 
takav pravni partikularizam sasvim izv-
jesno mogao generisati nejednakost priv-
rednih subjekata pred zakonom na terito-
riji Federacije i sljedstveno tome dovesti 
do seobe kapitala i poslovnih aktivnosti 
iz kantona sa visokim fiskalnim obaveza-
ma u one u kojima je fiskalna situacija 
povoljnija. 
 Zapravo, takav partikularizam ni-
je samo potencijalna buduća prijetnja, već 
je stvarnost, na koju matematičkom jas-
noćom ukazuje već površan uvid u kan-
tonalne zakone o porezu na imovinu, na- 
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slijeđe i poklone. Tako se, egzempli caus-
ae priređivači igara na sreću i zabavnih 
igara u osam kantona oporezuju, dok u 
preostala dva takvog oporezivanja nema. 
Godišnji porez za sto u kasinu u Unsko-
sanskom i Zapadnohercegovačkom kant-
onu iznosi 5000 KM, u Hercegovačko-ne-
retvanskom 6000 KM, u Bosansko-pod-
rinjskom kantonu Goražde 7000 KM, u 
Srednjobosanskom 8000 KM, u Kantonu 
10 i Tuzlanskom kantonu 10000 KM, u 
Kantonu Sarajevo 12000 KM, a iznosi se 
isto tako razlikuju i u pogledu visine go-
dišnjeg paušala za automate za igre na 
sreću (raspon je od 1000 do 2400 KM), 
kao i za automate za zabavne igre (rasp-
on od  300-840 KM). 

Stoga se inače nesporno ustavno 
ovlaštenje kantona iz člana III.4.l) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine, prema 
kome oni imaju nadležnost za „finansira-
nje djelatnosti kantonalne vlasti ili njenih 
agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili 
drugim sredstvima“, ne može izdvojiti iz 
cjelokupnog ekonomsko-političkog kont-
eksta i posmatrati izolovano, već naprot-
iv u sklopu jedinstvene fiskalne i uopšte 
ekonomske politike Federacije, posebno 
zbog činjenice da postoji federalni Zakon 
o igrama na sreću. 
 Kada se ima u vidu karakter tog 
Zakona koji je u ovoj oblasti lex specialis, 
kada se ima u vidu njegov predmet regu-
lisanja, njegova struktura, sistematičnost 
i obuhvat, posebno u dijelu u kojem se 
propisuju razne vrste naknada, među ko-
jima i one koje očito imaju karakter opo-
rezivanja i kada se tome doda i to da je 
dobit koju ostvaruju priređivači igara na 
sreću oporezovana opštim propisima Za-
kona o porezu na dobit, moglo bi se zak-
ljučiti da  je sa ova dva zakona Federacija 
“zaokružila” fiskalnu politiku u sferi ig-
ara na sreću. Stoga Ustavni sud Federa- 
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cije smatra da to ne ostavlja prostor za 
jednostrano i nekoordinirano zakonodav-
no djelovanje kantonalnih zakonodavaca 
u toj oblasti. 
 

Na osnovu svega izloženog, Usta-
vni sud Federacije smatra da osporene 
odredbe Zakona nisu u skladu sa Ustav-
om Federacije Bosne i Hercegovine, te je 
odlučeno kao u izreci ove presude. 
 

Ovu presudu Ustavni sud Fede-
racije donio je jednoglasno, u sastavu: 
dr.sc.Kata Senjak, predsjednica Suda, Ve-
sna Budimir, Mirjana Čučković, Aleksan-
dra Martinović i prof. dr. Edin Mumino-
vić, sudije  Suda. 
 
Broj:U-47/19                 P r e d s j e d n i c a 
24.09.2020.godine  Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                Bosne i Hercegovine 
                                        Kata Senjak,s.r. 

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

901 
 

Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine odlučujući o predočenom 
ustavnom pitanju Kantonalnog suda u 
Bihaću za utvrđivanje ustavnosti  članka 
4. stavak 2. i članka 5. stavak 1. toč. m), n) 
i o) Zakona o porezu na imovinu i pore-
zu na naslijeđe i poklon, na temelju čl. IV. 
C.3.10.(4) i IV.C.3.11. Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, na sjednici bez jav-
ne rasprave održanoj dana 24.09.2020. 
godine, donio je  
 
 

P R E S U D U 
 

Utvrđuje se da odredbe članka 4. 
stavak 2. i članka 5. stavak 1. toč. m), n) i 
o) Zakona o porezu na imovinu i porezu 
na naslijeđe i poklon („Službeni glasnik 
Unsko-sanskog kantona“, br.:4/09 i 12/18)  
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nisu sukladni sa Ustavom Federacije Bo-
sne i Hercegovine. 
 

Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije Bosne i Hercegovi-
ne“ i u službenim glasilima kantona u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
1. Podnositelj zahtjeva i predmet 

zahtjeva 
 

Kantonalni sud u Bihaću (u dalj-
njem tekstu: podnositelj zahtjeva) je pod-
neskom broj: 001-0-Su-19-000 788 od 05. 
11.2019. godine, koji je zaprimljen dana 
14.11.2019. godine, Ustavnom sudu Fede-
racije Bosne i Hercegovine (u daljnjem te-
kstu: Ustavni sud Federacije) predočio 
ustavno pitanje-ocjena ustavnosti članka 
4. stavak 2. i članka 5. stavak 1. toč. m), n) 
i o) Zakona o porezu na imovinu i pore-
zu na naslijeđe i poklon (u daljnjem tek-
stu: osporene odredbe Zakona). 

Ustavno pitanje se pojavilo kao 
prethodno u predmetu upravnog spora 
koji se vodi pred Kantonalnim sudom u 
Bihaću, pod brojem: 01 0 U 015060 19 U, 
pokrenut  po tužbi tužitelja „Domino Ele-
ctronic Spiele BH“ d.o.o Cazin, protiv rje-
šenja tuženog Federalnog ministarstva fi-
nansija/Federalnog ministarstva financi-
ja broj: 03-15-610/13 S.O. od 22.05.2019. 
godine, u upravnoj stvari razrez poreza 
na imovinu.  

U smislu članka IV.C.3.10.(4) Ust-
ava Federacije Bosne i Hercegovine, Kan-
tonalni sud u Bihaću je ovlašten za posta-
vljanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu 
Federacije. 
 
2. Stranke u postupku  
 
 Sukladno s člankom 39. stavak 2.  
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Zakona o postupku pred Ustavnim sud-
om Federacije Bosne i Hercegovine („Slu-
žbene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 
37/03), stranke u postupku u ovom ust-
avno-sudskom predmetu su: Kantonalni 
sud u Bihaću kao podnositelj zahtjeva, 
„Domino Electronic Spiele BH“ d.o.o Ca-
zin i Federalno ministarstvo finansija/ 
Federalno ministarstvo financija kao st-
ranke u postupku pred Kantonalnim su-
dom u Bihaću i Skupština Unsko-sansk-
og kantona, kao donositelj osporenog Za-
kona.    
 
3. Bitni navodi zahtjeva  
 

Pred Kantonalnim sudom u Biha-
ću u tijeku je postupak rješavanja uprav-
nog spora broj: 01 0 U 015060 19 U, koji je 
pokrenut po tužbi tužitelja „Domino Ele-
ctronic Spiele BH“ d.o.o Cazin, zastupan 
po opunomoćeniku Mirzeti Duljković, 
odvjetnici iz Sarajeva, protiv rješenja tu-
ženog Federalnog ministarstva finansija 
/Federalnog ministarstva financija broj: 
03-15-610/13 S.O. od 22.05.2019. godine, 
koje je doneseno po prizivu tužitelja izja-
vljenom protiv izmijenjene porezne prija-
ve Porezne uprave Federacije BiH, Kan-
tonalni ured Bihać, Ispostava Cazin broj: 
13-1/2-15-2506/13-1 od 19.03.2013. godi-
ne, u predmetu razreza poreza na imovi-
nu za 2013.godinu. Pobijani akti su done-
seni na temelju osporenih odredbi Zakona. 

Podnositelj zahtjeva navodi da se 
prilikom odlučivanja u ovoj upravnoj st-
vari pojavilo pitanje ustavnosti osporenih 
odredbi Zakona, zbog čega je Kantonalni 
sud u Bihaću morao zastati s postupkom, 
obzirom da je člankom 4. stavak 2.  Zako-
na o porezu na imovinu i porezu na nas-
lijeđe i poklon ustanovljena obveza pla-
ćanja poreza na imovinu za osobe koje su 
vlasnici ili korisnici stola u kasinu, auto- 
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mata za igre na sreću i automata za zaba-
vne igre i da je ova obveza ustanovljena 
samo za subjekte koji obavljaju djelatnost 
u sferi zabavnih igara i igara na sreću. 
Obveza je ustanovljena isključivo po kri-
teriju djelatnosti tako da se nameće pita-
nje da li su gore navedeni subjekti diskri-
minirani u kom slučaju ne bi uživali jed-
nakost pred zakonom, kako je to propisa-
no člankom II.A.2.(1) c) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine. 
 Podnositelj zahtjeva ističe da je 
tužitelj ukazao da je Ustavni sud Federa-
cije u nizu presuda već zauzeo pravni st-
av da djelatnost ne može biti odlučni kri-
terij u propisivanju bilo kakvih obveza, 
pa ni razlog za propisivanje poreza na 
imovinu samo za određene djelatnosti. 
Tužitelj je u postupku po prigovoru na 
prvostupanjsku odluku ukazivao na činj-
enicu da su predmetni aparati stalna (os-
novna sredstva za rad) u smislu međuna-
rodnih standarda iz Kodeksa računovod-
stvenih načela i računovodstvenih stand-
arda, koji se primjenjuju u Federaciji Bos-
ne i Hercegovine („Službene novine Fed-
eracije BiH“, broj: 50/98), te kao dokaz 
priložio nalaz i mišljenje stalnog sudbe-
nog vještaka ekonomske struke-oblast fi-
nancijskog izvještavanja, da su automati 
za igre na sreću, evidentirani kao materi-
jalne stavke za korištenje i pružanje us-
luga po Međunarodnim računovodstven-
im standardima (točka 16. MRS). Istima 
društvo obavlja registriranu djelatnost i 
ostvaruje prihod, odnosno dobit i suklad-
no s pozitivnim propisima na temelju ob-
veza iz ostvarenog prihoda, odnosno do-
biti, plaća porez na dobit, pa se time na-
meće pitanje da li s tog aspekta ta sredst-
va mogu imati status oporezivih sredsta-
va ili ne, te ukazuje da bi u tom slučaju 
bilo primijenjeno načelo dvostrukog opo- 
rezivanja.  
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 Podnositelj zahtjeva dalje ističe da 
je tužitelj dokazao da su prema Međuna-
rodnim računovodstvenim standardima, 
predmetni automati za igre na sreću sre-
dstva kojima društvo obavlja registriranu 
djelatnost, pa se postavlja pitanje da li se 
ista sredstva mogu svrstati u sredstva-
imovinu  na koju se plaća porez ili se radi 
o posebnim sredstvima u imovini pravne 
osobe koja bi kao takva bila podložna op-
orezivanju. Nesporna je činjenica da tuži-
telj upravo predmetnim automatima kao 
materijalnim sredstvima obavlja registri-
ranu djelatnost za korištenje i pružanje 
usluga u sferi igara na sreću. Nameće se 
pitanje da li je tužitelj kao obveznik spor-
nog poreza diskriminiran upravo zbog 
svoje djelatnosti, te da li se na ovaj način 
vrši gruba diskriminacija u pogledu nje-
govih prava na imovinu, odnosno da li je 
time povrijeđeno pravo na imovinu koje 
je zaštićeno odredbama članka II. 3. k) 
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 14. 
Europske konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tek-
stu: Europska konvencija) što se diskri-
minacija vrši bez stvarne svrhe i razumn-
og opravdanja. Takvo različito tretiranje 
subjekata u pravnom prometu nije utem-
eljeno na zakonu i ne bi slijedilo legitimni 
javni interes. Propisivanje poreza na imo-
vinu na opisani način dovodi u pitanje i 
primjenu odredaba II/4 Ustava Bosne i 
Hercegovine kao i članka 14. i Protokola I 
Europske konvencije.  
 Zbog svega naprijed navedenog, 
podnositelj zahtjeva je predočio ustavno 
pitanje, radi ocjene ustavnosti osporenih 
odredbi Zakona, na temelju kojih su don-
eseni pobijani upravni akti.   
  
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev 
 
 Sukladno s člankom 16. Zakona o  
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postupku pred Ustavnim sudom Federa-
cije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Fe-
deracije je podnescima broj: U-47/19 od 
26.11.2019. godine, zatražio od „Domino 
Electronic Spiele BH“ d.o.o Cazin, Fede-
ralnog ministarstva finansija/Federalnog 
ministarstva financija i Skupštine Unsko-
sanskog kantona, da kao stranke u post-
upku dostave odgovore na zahtjev.   

„Domino Electronic Spiele BH“ d. 
o.o Cazin, zastupan po opunomoćeniku 
Mirzeti Duljković, odvjetnici iz Sarajeva 
je dana 23.12.2019. godine, Ustavnom su-
du Federacije dostavio odgovor na zahtj-
ev Kantonalnog suda u Bihaću i punom-
oć za zastupanje „Domino Electronic Spi-
ele BH“ d.o.o Cazin, u pravnoj stvari koja 
se vodi pred ovim sudom.  
 U odgovoru na zahtjev „Domino 
Electronic Spiele BH“ d.o.o Cazin, navodi 
da je „Domino Electronic Spiele BH“ d.o.o. 
Cazin pravna osoba registrirana za obav-
ljanje djelatnosti priređivanja igara na sr-
eću na automatima sukladno sa Zakon-
om o igrama na sreću („Službene novine 
Federacije BiH“, br.:48/15 i 60/15, u dalj-
njem tekstu: Zakon o igrama na sreću) 
kao sistemskim propisom, kojim se u po-
tpunosti regulira oblast priređivanja iga-
ra na sreću, uključujući i sva fiskalna da-
vanja koje plaćaju priređivači i koja su ut-
vrđena kao isključivi prihod Federacije 
Bosne i Hercegovine. Člankom 7. stavak 
1. Zakona o igrama na sreću je propisano 
da su prihodi ostvareni po osnovu nakn-
ada za priređivanje igara na sreću prihod 
Federacije Bosne i Hercegovine, dok se 
odredbama članka 106. i 107. propisuje 
obveza i visina naknade koju plaćaju pri-
ređivači i to: za izdavanje odobrenja za 
priređivanje igara na sreću, za otvaranje 
svakog novog posebnog automat kluba, 
za produženje važenja odobrenja i za sv-
aki postavljeni automat. Člankom 107. st- 
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avak 2. Zakona o igrama na sreću propi-
sano je da osim naknada iz članka 106. i 
107. stavak 1. priređivači igara na sreću 
automatima dužni su, u korist proračuna 
Federacije Bosne i Hercegovine plaćati i 
mjesečnu naknadu u iznosu od 5% od os-
novice, a osnovicu čini zbir dnevnih ob-
računa svih automata (stavak 3.). Pored 
obveza propisanih federalnim Zakonom 
o igrama na sreću, Zakonom o porezu na 
imovinu naslijeđe i poklon propisuje se i 
dodatna obveza priređivačima igara na 
sreću automatima.  Ova obveza se propi-
suje u vidu poreza na imovinu, pri čemu 
se kao „imovina“ uzimaju automati, koji 
su evidentirani kao materijalna sredstva-
oprema, odnosno osnovna sredstva za 
rad (obavljanje djelatnosti), putem kojih 
pravna osoba ostvaruje prihod, odnosno 
dobit, na koju društvo plaća porez na do-
bit, pa se stoga ova materijalna sredstva 
ne mogu svrstati u imovinu na koju se pl-
aća porez jer u suprotnom dolazi do dvo-
strukog oporezivanja. 

U odgovoru se dalje postavlja pit-
anje da li kantonalne vlasti imaju pravo 
oporezivanja igara na sreću, obzirom na 
isključivost Zakona o igrama na sreću, 
kojim se propisuje isključiva nadležnost 
Federacije Bosne i Hercegovine u pogle-
du prava na vršenje ove djelatnosti, uvje-
ta pod kojima se djelatnost može obavlja-
ti, izdavanja dozvola, prava nadzora, te 
propisanih fiskalnih tereta (naknada) ka-
ko to definira Zakon o igrama na sreću 
(članak 106. i 107.). Pitanje nadležnosti 
kantona za donošenje propisa iz oblasti 
oporezivanja igara na sreću, treba posm-
atrati i sa aspekta Zakona o pripadnosti 
javnih prihoda u Federaciji BiH („Služ-
bene novine Federacije BiH“, br.: 22/06, 
43/08, 22/09, 35/14 i 94/15). Odredbom 
članka 4. Zakona o pripadnosti javnih pr-
ihoda u Federaciji BiH propisano je: “Fe- 
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deraciji pripadaju prihodi, kako slijedi: ... 
b) 100% od poreza na dobit poduzeća, 
banaka, i drugih financijskih organizaci-
ja, društava za osiguranje i reosiguranje 
imovine i osoba, pravnih osoba iz oblasti 
elektroprivrede, pošte i telekomunikacija 
i pravnih osoba iz oblasti igara na sreću i 
zabavnih igara kojima je to jedina djelat-
nost;“. 

Ističe da je važno ukazati da je dj-
elatnost priređivanja igara na sreću, utv-
rđena kao dozvoljena djelatnost prema 
Klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Herce-
govini, da je pravna osoba upisana u su-
dbeni registar za vršenje isključivo te dje-
latnosti, da je pravna osoba platila i plaća 
sve propisane fiskalne obveze sukladno 
sa Zakonom o igrama na sreću i ostalom 
postojećom financijskom regulativom, te 
da ima odobrenje (licencu) za vršenje te 
djelatnosti i stoga ono ima pravo da pod 
jednakim uvjetima na tržištu prometa ro-
ba i usluga obavlja svoju djelatnost radi 
stjecanja profita. 

Nametnuta obveza plaćanja pore-
za na opremu pravne osobe, kao poreza 
na imovinu, osporenim odredbama Zak-
ona diskriminira pravne osobe koje obav-
ljaju djelatnost priređivanja igara na sre-
ću i to iz osnova djelatnosti koju obavlja-
ju. Ovakvu diskriminaciju prepoznao je 
Ustavni sud Federacije u presudama ko-
jima je odlučivao o ustavnosti općinskih 
odluka o komunalnim pristojbama na is-
taknutu tvrtku, i to u Presudi broj: U-
14/13 od 26.06.2013. godine, Presudi br-
oj: U-28/15 od 18.05.2016. godine, Presu-
di broj: U-36/16 od 11.07.2017. godine i 
Presudi broj: U-4/17 od 12.09.2017. godi-
ne. Također, i u postupku ocjene ustav-
nosti Zakona o porezu na imovinu, nasli-
jeđe i poklon Bosansko-podrinjskog kant-
ona u Presudi broj: U-51/17 od 15.10. 
2019. godine, Ustavni sud Federacije je  
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problematizirao pitanje unilateralnog uv-
ođenja poreza na imovinu (u tom slučaju 
za oblast telekomunikacija) od strane ka-
ntona, potrebu koordinacije kako među-
kantonalne, tako i između kantonalnih i 
federalnih vlasti, te konstatira: “kako je 
visina poreza u osporenim odredbama 
utvrđena bez objektivnih kriterija, nasta-
nak pravnog partikularizma gotovo je iz-
vjestan sa svim njegovim posljedicama“. 
Analogno ovoj presudi i u osporenim od-
redbama Zakona, može se postaviti pita-
nje „pravnog partikularizma“  budući da 
oblast igara na sreću, potpada pod isklju-
čivu nadležnost i ingerenciju Federacije 
Bosne i Hercegovine, a da kantoni na sa-
svim različite načine tretiraju pitanje po-
reza na sredstva rada kojima pravne oso-
be vrše djelatnost priređivanja igara na 
sreću, pa neki kantoni Tuzlanski, Srednj-
obosanski i Hercegovačko-neretvanski ne 
propisuju takav porez uopće, dok Unsko-
sanski i Bosansko-podrinjski propisuju 
takav porez. 

Komparativnom metodom, a ana-
logno navedenom pravnom stavu Ustav-
nog suda Federacije, Zakonom o porezu 
na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon 
diskriminirani su obveznici poreza na 
imovinu koji obavljaju djelatnost priređi-
vanja igara na sreću, u odnosu na pravne 
osobe koje obavljaju druge djelatnosti čija 
sredstva rada nisu oporezovana ovim 
Zakonom, odnosno diskriminirani su zb-
og svoje djelatnosti.  

Slijedom naprijed izloženog, pre-
dlaže da Ustavni sud Federacije donese 
presudu kojom se utvrđuje da odredbe  
članka 4. stavak 2. i članka 5. stavak 1. 
toč. m), n) i o) Zakona o porezu na im-
ovinu i porezu na naslijeđe i poklon u di-
jelu Tarife, tarifni broj 4, nisu u suglasno-
sti sa Ustavom Federacije Bosne i Herce-
govine.  
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„Domino Electronic Spiele BH“ d. 
o.o Cazin, je dana 27.12.2019.godine, dos-
tavio dopunu odgovora na zahtjev, uz 
koji je dostavio Elaborat Ekonomskog in-
stituta u Sarajevu o ekspertizi poreza na 
imovinu i drugih dadžbina od lipnja 2015. 
godine i nalaz sudbenog vještaka ekono-
mske struke Bećiragić Asima vezano za 
status imovine pravne osobe kao opreme 
društva koja služi za obavljanje registri-
rane djelatnosti društva od 26.11.2010. 
godine i 31.10.2013. godine. 

U dopuni odgovora navodi da se 
ovim dokumentima, po pravilima ekono-
mske struke, utvrđuje karakter i status 
opreme pravnih osoba koja služi u vrše-
nju djelatnosti pravne osobe, a koja zbog 
svog karaktera i statusa koji ima po pozi-
tivnim propisima, ne može biti oporezo-
vana kao imovina u smislu spornih odre-
daba Zakona o porezu na imovinu, nasli-
jeđe i poklon. 

Skupština Unsko-sanskog kanto-
na je dana 31.12.2019. godine, Ustavnom 
sudu Federacije dostavila odgovor na za-
htjev, koji je utvrdilo Povjerenstvo za ust-
avna, zakonodavno-pravna i pitanja eu-
ropskih integracija ovog kantona. U odg-
ovoru se navodi, da se prilikom donoše-
nja Zakona o porezu na imovinu i porezu 
na naslijeđe i poklon 2009. godine zako-
nodavac vodio isključivo imovinom i on-
im što predstavlja imovinu, te smatra da 
nije napravljena diskriminacija po osno-
vu obavljanja djelatnosti iz razloga što se 
porez na imovinu plaća i za autobuse, te-
retna motorna vozila sa prikolicom ili 
bez nje, plovnog objekta preko 7 metara 
dužine, itd., iz čega proizilazi da bi u dr-
uštvima koja se registriraju po osnovu tr-
ansportne djelatnosti ljudi i roba, osnov-
na sredstva za rad bila autobusi, teretna 
motorna vozila i dr. Zakonodavac je miš-
ljenja da su sredstva za rad prije svega  

26. новембар/студени 2020. 
 
 
„imovina“ bez obzira na to da li se ona 
knjiži kao sredstvo za rad, te da ni u kom 
slučaju ovakvim pravnim rješenjem nije 
došlo do različitog tretiranja subjekata u 
pravnom prometu. Člankom 4. stavak 2. 
Zakona o igrama na sreću utvrđeno je da 
se igre na sreću dijele na klasične (lutrijs-
ke) i posebne igre na sreću. U posebne ig-
re na sreću ubrajaju se igre u kasinu, igre 
na automatima, upravo na imovini koja 
se koristi za ovu posebnu vrstu igara na 
sreću, kao što je navedeno u članku 4. st-
avak 2. Zakona o porezu na imovinu i 
porezu na naslijeđe i poklon iz čega tako-
đer proizilazi da se zakonodavac nije vo-
dio djelatnošću prilikom utvrđivanja ob-
veze razreza poreza, već imovinom koju 
koriste ova gospodarska društva.   

Odgovor na zahtjev od strane Fe-
deralnog ministarstva finansija/Federal-
nog ministarstva financija nije dostavljen.  
 
5. Relevantno pravo   
 

A. Ustav Federacije Bosne i Hercego-
vine 

 
Članak II.A.2 (1) c) 

 
(1) Sve osobe na teritoriji Federacije uži-

vaju prava na: 
 

c) jednakost pred zakonom; 
 

Članak IV.C.3.10.(4) 
 

            Ustavni sud također odlučuje o 
ustavnim pitanjima koja mu predoči Vr-
hovni sud ili pak neki kantonalni sud a 
koja se pojave u tijeku postupka pred tim 
sudom. 
 

Članak IV.C.3.11. 
 

            Kad Vrhovni sud ili neki kantonal- 
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ni sud, u tijeku postupka koji se vodi pr-
ed sudom, smatraju da odgovarajući za-
kon nije sukladan sa ovim ustavom, ob-
ustavit će postupak i predočiti predmet 
Ustavnom sudu sukladno s člankom IV. 
C.10.(3). 
 

Amandman VIII 
Na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 
            Članak III.1. Ustava Federacije Bo-
sne  i Hercegovine mijenja se i glasi:  
 

U isključivoj su nadležnosti Fede-
racije: 
 

c) donošenje propisa o financijama i 
financijskim institucijama Federa-
cije i fiskalna politika Federacije,   

 
Članak III.4. l) 

 
 Kantoni imaju sve nadležnosti ko-
je nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. 
Posebice su nadležni za: 
 

l) financiranje djelatnosti kantonal-
ne vlasti ili njenih agencija opore-
zivanjem, zaduživanjem ili drug-
im sredstvima.  

 
B. Ustav Unsko-sanskog kantona 

(prečišćeni tekst)  
      („Službeni glasnik Unsko-sansk- 
               og kantona“, br.: 1/04 i 11/04)  
 

Članak 11. točka f) 
  

Skupština Kantona: 
 

f) usvaja proračun Kantona i donosi 
zakone o oporezivanju i na drugi 
način osigurava potrebno financi-
ranje. 
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C. Zakon o igrama na sreću  
(„Službene novine Federacije BiH“,  
  br.: 48/15 i 60/15)  

 
Opće odredbe 
 

Članak 1. 
Predmet zakona 

 
Ovim zakonom uređuju se: uvjeti, 

način i subjekti priređivanja igara na sre-
ću, vrste igara na sreću, osnovna načela, 
postupak za izdavanje i oduzimanje odo-
brenja za priređivanje posebnih igara na 
sreću, pravila i raspoređivanja prihoda 
od igara na sreću, osnivanje, oblik orga-
niziranja, organi upravljanja i rukovođe-
nje Lutrijom Bosne i Hercegovine (u da-
ljnjem tekstu: Lutrija BiH), naknada za 
priređivanje igara na sreću i naknade od 
uplata za učestvovanje u igrama na sre-
ću, priređivanje igara na sreću putem int-
erneta, nadzor, kazne za prekršaje i dru-
ga pitanja od značaja za igre na sreću u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnj-
em tekstu: Federacija).  

Priređivanje igara na sreću na te-
ritoriji Federacije realizuje se putem Lut-
rije BiH i pravnih osoba registriranih za 
priređivanje igara na sreću. 
 

Članak 7. stavak (1) 
Raspodjela dijela prihoda po osnovu 

naknada od igara na sreću 
 

Prihodi ostvareni po osnovu nak-
nada za priređivanje igara na sreću pri-
hod su Federacije. 
 

Članak 8. 
Priređivanje igara 

 
Priređivanje igara na sreću je isk-

ljučivo pravo Federacije, ako ovim zako- 
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nom nije drugačije određeno.  

Pravo priređivanja igara na sreću 
iz članka 4. ovog zakona Federacija pre-
nosi na Lutriju BiH, kojoj za priređivanje 
nije potrebno posebno odobrenje Minist-
arstva. 

 
Druge pravne osobe, registrirane 

za priređivanje igara na sreću na teritoriji 
Federacije, mogu pod uvjetima predviđe-
nim ovim zakonom, na temelju odobre-
nja Ministarstva, priređivati igre iz član-
ka 4. stavak 3. ovog zakona. 
 
IV.  Posebne igre na sreću  
1. Igre u kasinima  
 

Članak 54. 
 
Pravo priređivanja 
 

Posebne igre na sreću u kasinima 
može priređivati: 
 

1) Lutrija BiH pod uvjetima predvi-
đenim ovim zakonom, 

2) Gospodarska društva registrirana 
za posebne igre na sreću sa sjediš-
tem na teritoriji Federacije, koja se 
upisuju u sudbeni registar za oba-
vljanje djelatnosti posebnih igara 
na sreću u kasinima, na temelju 
ovog zakona i odobrenja Minist-
arstva. 

 
Na gospodarska društva iz stavka 

1. ovog članka primjenjuju se odredbe 
Zakona o gospodarskim društvima ako 
ovim zakonom nije drugačije uređeno. 
 

Članak 73. 
 

Priređivači iz članka 54. stavak 1. 
točka 2. ovog Zakona plaćaju jednokrat-
nu naknadu za izdavanje odobrenja za 
priređivanje igara na sreću u kasinu u iz- 
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nosu od 500.000,00 KM. 
 

Naknada za produženje važenja 
odobrenja iznosi 200.000,00 KM. 
 

Dokaz o uplati naknade iz st. 1. i 
2. ovog članka dostavlja se prilikom pod-
nošenja zahtjeva za izdavanje odnosno 
produženje odobrenja. 
          

Članak 74. st. 1., 2., 3., 4. i 5. 
 

Priređivači iz članka 54. stavak 1. 
točka 2. ovog Zakona plaćaju godišnju 
naknadu po jednom kasinu u iznosu od 
100.000,00 KM. 
 

Naknada iz stavka 1. ovog članka 
plaća se najkasnije do kraja godine za 
koju se ista plaća. 
 

Svi priređivači igara na sreću u 
kasinima dužni su plaćati mjesečnu nak-
nadu od prihoda igara na sreću koje pri-
ređuju.  
 

Mjesečna naknada za priređivanje 
igara u kasinima iznosi 5% od osnovice 
za obračun naknade iz stavka 4. ovog čl-
anka, a uplaćuje se u korist proračuna Fe-
deracije, najkasnije desetog dana u teku-
ćem mjesecu za prethodni mjesec. 
 

Osnovicu za obračun mjesečne na-
knade čini zbir dnevnih obračuna svih st-
olova i zbir dnevnih obračuna svih automata. 
(.......) 
 
3. Igre na sreću na automatima  
 

Članak 94. 
 

Igre na sreću automatima i pravo 
priređivanja 

 
Igre na sreću na automatima mo- 
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gu priređivati: 
 

1) Lutrija BiH pod uvjetima utvrđe-
nim ovim zakonom, 

 

2) Gospodarska društva sa sjedištem 
na teritoriji Federacije, koja se up-
isuju u sudbeni registar za obav-
ljanje djelatnosti igara na sreću na 
automatima, na temelju ovog Za-
kona i odobrenja Ministarstva. 

 
Igre na sreću na automatima mo-

gu se pod uvjetima propisanim ovim za-
konom, priređivati i sezonski u nepreki-
dnom razdoblju od najmanje četiri do na-
jviše šest mjeseci u jednoj kalendarskoj 
godini, i to najviše u dva automat kluba. 
 

Članak 106. 
 

Za izdavanje odobrenja za priređ-
ivanje igara na sreću na automatima pri-
likom otvaranja prvog posebnog automat 
kluba priređivač iz članka 95. stavak 1. 
točka 2. plaća naknadu u iznosu od 
150.000,00 KM. 
 

Za otvaranje svakog novog pose-
bnog automat kluba plaća se naknada u 
iznosu 100.000,00 KM. 
 

Naknada za produženje važenja 
odobrenja iznosi 25.000,00 KM. 
 

Dokaz o uplati naknade iz st. 1., 2. 
i 3. ovog članka dostavlja se prilikom po-
dnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno 
produženje odobrenja. 
 

Članak 107. 
 

Osim naknada iz članka 107. ovog 
zakona, priređivači iz članka 95. stavak 1. 
točka 2. ovog zakona plaćaju naknade za  
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svaki postavljeni automat 1.000,00 KM 
po automatu. 
 

Svi priređivači igara na sreću na 
automatima su dužni u korist proračuna 
Federacije BiH uplatiti i mjesečnu nakna-
du u iznosu od 5% od osnovice iz stavka 
3. ovog članka. 
 

Osnovicu za obračun mjesečne 
naknade čini zbir dnevnih obračuna svih 
automata. 
 

Osnovica za dnevni obračun poje-
dinog automata za igre na sreću utvrđuje 
se tako da se iznos svih uplata umanji za 
iznos isplaćenih dobitaka igračima, a ra-
zlika predstavlja dnevni obračun za poje-
dini automat za igre na sreću.  
 

Automati s više sjedećih mjesta 
smatraju se jednim automatom i za njih 
se vodi poseban dnevni obračun. 
       

Naknada iz stavka 2. ovog članka 
plaća se najkasnije do 10-og u mjesecu za 
prethodni mjesec. Naknade iz stavka 1. 
ovog članka plaćaju se prilikom podnoše-
nje zahtjeva za izdavanje odobrenja iz čl-
anka 105. ovog Zakona, odnosno podno-
šenja zahtjeva za odobravanje instaliranja 
svakog novog automata za igre na sreću. 
 

D. Ispravka Zakona o igrama na 
sreću  
(„Službene novine Federacije  
  BiH“, broj: 60/15) 

 
U članku 106. u stavku 1. u treć-

em redu, riječi: "iz članka 95. stavak 1. to-
čka 2." zamijeniti riječima: "iz članka 94. 
stavak 1. točka 2.".  

 
            U članku 107. u stavku 1. riječi: "iz  
članka 107. ovog Zakona, priređivači iz  
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članka 95. stavak 1. točka 2. ovog Zako-
na", zamijeniti riječima: "iz članka 106. 
ovog Zakona, priređivači iz članka 94. st-
avak 1. točka  2. ovog Zakona"; u stavku  
6. u drugom redu riječi: " iz  članka 105. 
ovog Zakona", zamijeniti riječima: "iz čl-
anka 104. ovog Zakona,". 
 

E. Zakon o pripadnosti javnih pri-
hoda u Federaciji Bosne i Herce-
govine 

       („Službene novine Federacije  
               BiH“, br.: 22/06, 43/08, 22/09,  
               35/14 i 94/15) 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Zakonom uređuje se pripa-
dnost javnih prihoda koji su ustanovljeni 
zakonima na teritoriji Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). 
 

Članak 2. 
Definicija javnih prihoda 

  
Javnim prihodima, u smislu ovog 

zakona, smatraju se indirektni porezi, di-
rektni porezi, naknade, pristojbe, doprin-
osi, donacije i drugi prihodi, utvrđeni za-
konima i drugim propisima Bosne i He-
rcegovine, Federacije, kantona i jedinica 
lokalne samouprave. 
 

Članak 3. 
Raspodjela javnih prihoda 

 
Javni prihodi, u smislu ovog Zak-

ona, raspodjeljuju se između Federacije, 
kantona i jedinica lokalne samouprave, a 
služe za financiranje funkcija Federacije, 
Direkcije za ceste Federacije Bosne i He-
rcegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija za 
ceste), kantona i jedinica lokalne samou-
prave.  
 Raspodjela ovih sredstava utvrđ- 
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uje se i iskazuje u proračunu: Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Proračun Federacije), Direkcije za ceste, 
kantona i jedinica lokalne samouprave. 
 

F. Zakon o porezu na imovinu i 
porezu na naslijeđe i poklon  
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog  
  kantona“, br.: 4/09 i 12/18). 

  
I – Opće odredbe 
 

Članak 1 
(predmet) 

 
Ovim Zakonom uređuje se porez 

na imovinu i porez na naslijeđe i poklon 
(u daljnjem tekstu: porez) na području 
Unsko-sanskog kantona (u daljnjem teks-
tu: Kanton) koje plaćaju fizičke i pravne 
osobe, postupak za utvrđivanje i naplatu, 
kao i postupak za povrat poreza. 
 

Članak 2. 
(vrste poreza) 

 
Ovim Zakonom se propisuju slje-

deći porezi: 
 

a) porez na imovinu,  
b) porez na naslijeđe i poklon. 

 
Članak 3. 

(raspored prihoda) 
 

Porezi utvrđeni ovim Zakonom 
uplaćuju se na depozitni račun za javne 
prihode Unsko-sanskog kantona, a rasp-
odjela se vrši sukladno s posebnim zako-
nom. 
 
II –   Porez na imovinu 
 
Članak 4. stavak (1) toč.a), b), c), d), e), f), g) i h) 

(Obveznici poreza na imovinu) 
 
(1) Porez na imovinu plaćaju fizičke i pr- 
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avne osobe koje su vlasnici sljedeće 
imovine: 

 
a) poslovnog prostora koji se izdaje 

pod zakup, 
b) stambene zgrade ili stana koji se 

izdaju  pod zakup, 
c) zgrade ili stana za odmor i rekre-

aciju, 
d) garaže koja se izdaje pod zakup, 
e) putničkog vozila, osim taksi vozila, 
f) motocikla, 
g) autobusa i teretnih motornih voz-

ila s prikolicom i bez prikolice, 
h) plovnog objekta preko 7 m dužine. 

 
Članak 4. stavak 2. toč. a), b) i c)  

– osporena odredba 
(Obveznici poreza na imovinu) 

 
(2) Obveznik poreza na imovinu je prav-

na i fizička osoba koja je vlasnik ili 
korisnik sljedeće  imovine: 

 
a) stola u kasinu  
b) automata za igru na sreću,  
c) automata za zabavne igre 

 
Članak 5. stavak (1) toč. m), n) i o)  

- osporena odredba 
(Način i visina plaćanja poreza  

na imovinu) 
 
 Porez na imovinu plaća se godiš-
nje u paušalnom iznosu i to; 
 
m) stola u kasinu .........................5.000 KM 
n)  automata za igru na sreću ....1.500 KM  
o)  automata za zabavne igre........ 300 KM 
 
6. Sudbena praksa Ustavnog suda 

Federacije  
      

Presuda Ustavnog suda Federaci-
je, broj:U-14/13 od 26.06.2013.godine („Sl- 

Број 12 - страна 1717 
 
 
užbene novine Federacije BiH“, broj: 53/ 
13), Presuda broj: U-59/17 od 14.02.2018. 
godine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 24/18) i Presuda broj: U-51/17 od 
15.10.2019. godine („Službene novine Fe-
deracije BiH“, broj: 92/19). 
 
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije 
 

Nakon analize zahtjeva i odgovo-
ra na zahtjev, te ostale dokumentacije u 
spisu predmeta, a u svjetlu relevantnog 
prava, utvrđeno je kako slijedi. 

Zakon o porezu na imovinu i po-
rezu na naslijeđe i poklon stupio je na sn-
agu 22.04.2009. godine. U odredbi kojom 
se određuje predmet reguliranja tog Zak-
ona (članak 1.) propisano je da se njime 
„uređuje porez na imovinu i porez na na-
slijeđe i poklon na području Unsko-san-
skog kantona koje plaćaju fizičke i prav-
ne osobe, postupak za utvrđivanje i napl-
atu, kao i postupak za povrat poreza“. 

Obveznici poreza na imovinu u 
smislu odredbi članka 4. ovog Zakona su 
vlasnici sljedeće imovine: poslovnog pro-
stora koji se izdaje pod zakup, stambene  
zgrade  ili stana  koji  se  izdaju  pod zak-
up, zgrade ili stana za odmor i rekreaciju,  
garaže koja se izdaje pod zakup, putničk-
og vozila, osim taksi vozila, motocikla, 
autobusa i teretnih motornih vozila s pri-
kolicom i bez prikolice i plovnog objekta 
preko 7 m dužine. Mimo ove enumeracije 
osam kategorija imovine čiji su vlasnici 
dužni plaćati porez na imovinu, u stavku 
(2) istog članka obveza plaćanja tog pore-
za proširena je i na vlasnike ili korisnike 
stolova u kasinu, automata za igre na sr-
eću i automata za zabavne igre, a u član-
ku 5. stavak (1) toč. m), n) i o) propisano 
je da se porez plaća godišnje, u paušaln-
om iznosu od 5.000,00 KM za sto u kasi- 
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nu, 1.500,00 KM za automat za igre na sr-
eću i 300,00 KM za automat za zabavne 
igre. 

Kako se kod podnositelja zahtjeva 
vodi upravni spor koji je proistekao upr-
avo zbog osporavanja prijave za razrez 
poreza po osnovu tih odredaba, a u tom 
postupku se pitanje njihove ustavnosti 
postavilo kao prethodno pitanje, podno-
sitelj zahtjeva je zastao s postupkom i 
predočio to pitanje ovom sudu, koristeći 
ovlaštenja iz čl. IV.C.3.10.(4) i IV.C.3.11 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.  
Podnositelj zahtjeva smatra da te odred-
be (dakle članak 4. stavak (2) i članak 5. 
stavak (1) toč. m), n) i o), nisu sukladne s 
odredbama članka II.A.2. (1) c) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine, članka II. 
3. k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 
14. Europske konvencije, pa traži da Us-
tavni sud Federacije to i utvrdi. 
  

Po strukturi argumentacije u zah-
tjevu, ovaj predmet najprije treba posma-
trati i raspravljati u ravni ostvarivanja us-
tavnih garancija koje se odnose na jedna-
kost pred zakonom, i utvrditi utemeljen-
ost navoda u zahtjevu o diskriminatorn-
om učinku osporenih odredbi. 
 Iz tog ugla posmatrano, pitanje je 
dakle, da li je Unsko-sanski kanton dono-
šenjem Zakona o porezu na imovinu, na-
slijeđe i poklon, propisujući oporezivanje 
za vlasnike ili korisnike stolova u kasinu, 
automata za igre na sreću i automata za 
zabavne igre diskriminirao jednu katego-
riju pravnih subjekata (vlasnike ili koris-
nike uređaja za igre na sreću in concreto 
vlasnike ili korisnike stolova u kasinu, 
automata za igre na sreću i automata za 
zabavne igre) obvezujući ih na plaćanje 
poreza kao i vlasnike viška stambenog 
prostora, vlasnike motornih vozila nat-
prosječne zapremine motora, vlasnike pl- 
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ovila natprosječne dužine, iako njima (vl-
asnicima ili korisnicima uređaja koji se 
koristite za igre na sreću), oporezovana 
imovina služi za obavljanje osnovne dje-
latnosti, pa proističe da ih se oporezuje 
zbog njihove djelatnosti. 

Kod takvog stanja stvari, Ustavni 
sud Federacije morao je svaku od ospore-
nih odredbi staviti u kontekst relevantn-
og prava, i to ne samo ustavnih odredbi 
na koje u zahtjevu ukazuje podnositelj, 
već i onih koje nužno čine širi pravni ko-
ntekst u ovom predmetu. 

Ustavni sud Federacije riješio je 
mnogo predmeta u kojima su lokalne je-
dinice samouprave pokušale svojim odl-
ukama praktično „oporezovati“ priređi-
vače igara na sreću, kao i neka druga go-
spodarska društva, po kriteriju djelatnos-
ti kojom se bave, propisujući im visoke 
pristojbe za istaknutu tvrtku, pa je, upra-
vo štiteći ustavno načelo jednakosti pred 
zakonom, van snage stavio takve diskri-
minatorne općinske propise. 

U ovom predmetu je istina riječ o 
kantonalnom propisu, odnosno zakonu, 
ali je ratio legis tog Zakona, barem kad je 
riječ uređajima za igre na sreću isti onaj 
kojim su se rukovodile općine donoseći 
svoje odluke o komunalnim pristojbama. 

Prema tome, osporene odredbe 
Zakona, indiciraju da je Skupština Uns-
ko-sanskog kantona odlučila problem ko-
ji je Ustavni sud Federacije prepoznao 
kao diskriminaciju u općinskim odluka-
ma o komunalnim pristojbama za istak-
nutu tvrtku, ili korištenje uređaja i opre-
me, izdići na nivo kantonalnog zakona, a 
to znači da bi odluka u ovom predmetu 
mogla imati mnogo šire pravne posljedi-
ce u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego 
što se to na prvi pogled čini. Najprije zato 
što su predmet osporavanja odredbe kan-
tonalnog zakona, koje samim time imaju  



26. новембар/студени 2020. 
 
 
širi prostorni domašaj, ali još više zato što 
bi odluka u ovom predmetu, kakva god 
ona bila, mogla posredno, via facti, utje-
cati na zakonodavce i u drugim kantoni-
ma i time nadići uobičajeno dejstvo usm-
jereno samo na pravnu sudbinu ospore-
nih odredbi ovog konkretnog zakona. 

Kantonalni zakonodavac je dakle 
odlučio osporene odredbe „udjenuti“ u 
Zakon o porezu na imovinu i porezu na 
naslijeđe i poklon, što narušava standar-
dnu strukturu jednog takvog zakona, ali i 
standardno značenje pojma oporezive 
imovine, koje se u zakonima ove vrste 
podrazumijeva, a koje obuhvata nepokre-
tnosti i to, u pravilu „višak“ stambenog i 
poslovnog prostora, motorna vozila s ob-
zirom na njihovu starost i zapreminu 
motora, te plovila i letjelice u vlasništvu 
fizičkih osoba. Osporenim odredbama se 
naime, pod pojam imovine podvode i 
stolovi u kasinu, te automati za igre na 
sreći i zabavne igre, iako je riječ o stvari-
ma koje u smislu Kodeksa računovodst-
venih načela i računovodstvenih standa-
rda koji se primjenjuju u Federaciji Bosne 
i Hercegovine predstavljaju „materijalna 
stalna sredstva“ gospodarskih subjekata, 
koja im služe za obavljanje registrirane 
djelatnosti. Ovakav zakonodavni postup-
ak odudara od zakonodavne prakse u 
okruženju, gdje se oporezivanje priređi-
vača igara na sreću u pravilu vrši u okvi-
ru posebnog zakona kojim se integralno 
uređuje materija igara na sreću i zabav-
nih igara, propisivanjem različitih nakna-
da koje su priređivači dužni plaćati bilo 
jednokratno ili pak na mjesečnom i godi-
šnjem nivou. 

Takvi zakoni u Bosni i Hercego-
vini postoje u Republici Srpskoj (Zakon o 
igrama na sreću, "Službeni glasnik Repu-
blike Srpske", broj: 18/2020), Brčko distri-
ktu BiH (Zakon o igrama na sreću i zaba- 
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vnim igrama, "Službeni glasnik Brčko di-
strikta BiH", br. 37/2004 i 19/2007), a što 
je za rješavanje ovog predmeta iznimno 
važno i u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(Zakon o igrama na sreću).  

Prema Zakonu o igrama na sreću, 
subjekti  čija je djelatnost pružanje usluga 
priređivanjem igara na sreću na stolovi-
ma u kasinu, te na automatima za igre na 
sreću i automatima za zabavne igre („po-
sebne igre na sreću“ prema terminologiji 
Zakona o igrama na sreću) ovu djelatnost 
vrše uz odobrenje Federalnog ministarst-
va finansija/Federalnog ministarstva fin-
ancija. Sukladno s  čl. 73., 74., 106. i 107. 
tog Zakona, oni su obvezni plaćati jedno-
kratne, godišnje i mjesečne naknade.  

Jednokratne naknade plaćaju za 
izdavanje odobrenja za priređivanje igara 
na sreću u kasinu (500.000,00 KM) i za 
produžavanje tog odobrenja (200.000, KM), 
za izdavanje odobrenja za priređivanje 
igara sreću na automatima (150.000,00 
KM kod otvaranja prvog automat kluba i 
100.000,00 KM kod otvaranja svakog no-
vog posebnog automat kluba), te za pro-
duženje važenja odobrenja (25.000,00 KM) 
i još po 1.000,00 KM po svakom postav-
ljenom automatu. Godišnju naknadu pla-
ćaju priređivači igara na sreću u kasinu u 
iznosu od 100.000,00 KM po jednom kasi-
nu, a mjesečne naknade plaćaju sve oso-
be pomenute u osporenim odredbama u 
iznosu od 5% od osnovice koja se dobiva 
zbirom dnevnih obračuna svih stolova i 
svih automata. 

Premda Zakon o igrama na sreću 
za sve ove dažbine koristi isti termin („na-
knada“), jasno je da stvarni karakter nak-
nade, u financijsko-pravnom smislu, ima-
ju samo jednokratna davanja, jer se upla-
ćuju kao protuvrijednost za izdavanje i 
produžavanje odobrenja za rad, dok po-
menuta godišnja i mjesečna davanja pop- 
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rimaju karakter poreza. 

Prema tome, očigledno je da sub-
jekti priređivanja igara na sreću prema 
Zakonu o porezu na imovinu i porezu na 
naslijeđe i poklon nisu u istom pravnom 
položaju u odnosu prema drugim obvez-
nicima poreza na imovinu, kao što su vl-
asnici i korisnici viška stambenog, pos-
lovnog ili garažnog prostora, vlasnici lu-
ksuznih motornih vozila ili plovila i tome 
slično. 

Ta nejednakost proističe iz dva 
osnova: najprije zato što se u ovom drug-
om slučaju oporezuje luksuz, a u onom 
prvom uređaji i oprema koji služe vrše-
nju gospodarske djelatnosti obveznika, a 
potom i zato što se oporezivanje viška st-
ambenog, poslovnog i garažnog prostora, 
te posjedovanja luksuznih motornih voz-
ila i plovila temelji na objektivnim krite-
rijima: za nekretnine po metru kvadrat-
nom zauzete površine, odnosno po zap-
remini motora motornih vozila iznad pr-
opisanog praga (1600 ccm za automobile, 
125 ccm za motocikle), te njihovoj starosti 
i nosivosti, odnosno po dužini iznad od-
ređenog praga za plovila (7 m), dok se 
oporezivanje u osporenim odredbama, za 
gospodarska društva koja se bave prire-
đivanjem igara na sreću, propisuje u pau-
šalnim novčanim iznosima po komadu 
opreme, u rasponu od 300 KM za svaki 
automat za igru, do 5.000,00 KM za svaki 
sto u kasinu. Kada se imaju u vidu ranije 
navedene dažbine propisane Zakonom o 
igrama na sreću, kao i činjenica da prire-
đivači igara na sreću, kao gospodarska 
društva, podliježu oporezivanju dobiti 
po Zakonu o porezu na dobit („Službene 
novine FBiH“, br.: 15/16 i 15/20), onda je 
jasno da ubiranje poreza prema osporen-
im odredbama poprima karakter dvost-
rukog oporezivanja.  

Sem toga, primijetno je da su u  
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kategoriju oporezive imovine selektivno, 
a ne principijelno, uvedene stvari koje sl-
uže za obavljanje samo nekih gospodar-
skih djelatnosti. Tako prijevozničke djela-
tnosti (autobusi i teretna motorna vozila 
sa ili bez prikolice, plovila duža od 7 me-
tara, ali ne i putnička taksi vozila), te stv-
ari koje služe za pružanje usluga u sferi 
igara na sreću i zabavnih igara (stolovi u 
kasinu, automati za igre na sreću, te au-
tomati za zabavne igre). Dakle osporen-
im Zakonom nije na kategorijalnom niv-
ou uveden porez na sredstva za rad, jer 
bi se onda krug obveznika morao proši-
riti na sve djelatnosti i takav zakon mor-
ao bi imati svakako imati i drugačiji naz-
iv, drugačije propisan predmet regulira-
nja i drugačiju strukturu. Stoga se ne mo-
že poreći da se kantonalni zakonodavac, 
donoseći osporene odredbe, rukovodio 
kriterijumom vrste djelatnosti, a visinu 
godišnjeg paušala odrezao proizvoljno, 
bez ikakvog vidljivog objektivnog kriteri-
ja. 
 Dakle, praktično se na kantonaln-
om nivou uvodi nova vrsta poreza, a za 
takvo nešto isključivo je nadležna federa-
lna vlast, o čemu će u nastavku biti više 
riječi. 
 

Upravo zato je možda najvažniji 
aspekt promatranja i rješavanja ovog pre-
dmeta, aspekt načina ostvarivanja ustav-
nih nadležnosti kantona u sferi oporezi-
vanja.  
 Prije svega, na temelju članka III.1.c) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
„donošenje propisa o financijama i finan-
cijskim institucijama Federacije i fiskalna 
politika Federacije“ je u isključivoj nadle-
žnosti Federacije. To je i logično, jer je fi-
skalna politika jedno od najvažnijih sred-
stava ekonomske politike, a „utvrđivanje 
ekonomske politike“ također je u isključi- 
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voj nadležnosti Federacije prema odredbi 
članka III.1.b) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine.  
 Ustavni sud Federacije smatra da 
upravo ta činjenica, da je prema Ustavu 
Federacija isključivo nadležna za „utvr-
đivanje ekonomske politike“ i „fiskalne 
politike“ kao bazičnog ekonomsko-poli-
tičkog sredstva, nedvojbeno ukazuje na 
to da je volja ustavotvorca da u Federaciji 
treba postojati jedinstvena ekonomska 
politika, a sljedstveno tome i jedinstvena 
fiskalna politika, kao pravno-ekonomski 
okvir u kojem se kantonalni zakonodavci 
moraju kretati kada donose propise o op-
orezivanju. U protivnom  bi divergentna 
rješenja u kantonalnim zakonima mogla 
biti ne samo opstruktivna u pogledu pro-
vođenja jedinstvene fiskalne, pa time i 
ekonomske politike u Federaciji, već bi 
takav pravni partikularizam sasvim izv-
jesno mogao generirati nejednakost gosp-
odarskih subjekata pred zakonom na te-
ritoriji Federacije i sljedstveno tome dov-
esti do seobe kapitala i poslovnih aktiv-
nosti iz kantona s visokim fiskalnim ob-
vezama u one u kojima je fiskalna situaci-
ja povoljnija. 
 Zapravo, takav partikularizam ni-
je samo potencijalna buduća prijetnja, već 
je stvarnost, na koju matematičkom jas-
noćom ukazuje već površan uvid u kan-
tonalne zakone o porezu na imovinu, na-
slijeđe i poklone. Tako se, egzempli cau-
sae priređivači igara na sreću i zabavnih 
igara u osam kantona oporezuju, dok u 
preostala dva takvog oporezivanja nema. 
Godišnji porez za sto u kasinu u Unsko-
sanskom i Zapadnohercegovačkom kant-
onu iznosi 5000 KM, u Hercegovačko-ne-
retvanskom 6000 KM, u Bosansko-podri-
njskom kantonu Goražde 7000 KM, u Sr-
ednjobosanskom 8000 KM, u Kantonu 10 
i Tuzlanskom kantonu 10000 KM, u Kan- 
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tonu Sarajevo 12000 KM, a iznosi se isto 
tako razlikuju i u pogledu visine godiš-
njeg paušala za automate za igre na sreću 
(raspon je od 1000 do 2400 KM), kao i za 
automate za zabavne igre (raspon od  300 
-840 KM). 

Stoga se inače nesporno ustavno 
ovlaštenje kantona iz članka III.4.l) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine, pre-
ma kome oni imaju nadležnost za „finan-
ciranje djelatnosti kantonalne vlasti ili nje-
nih agencija oporezivanjem, zaduživanj-
em ili drugim sredstvima“, ne može izd-
vojiti iz cjelokupnog ekonomsko-politič-
kog konteksta i posmatrati izolovano, već 
naprotiv u sklopu jedinstvene fiskalne i 
uopće ekonomske politike Federacije, po-
sebice zbog činjenice da postoji federalni 
Zakon o igrama na sreću. 
 Kada se ima u vidu karakter toga 
Zakona koji je u ovoj oblasti lex specialis, 
kada se ima u vidu njegov predmet regu-
liranja, njegova struktura, sistematičnost 
i obuhvat, posebno u dijelu u kojem se 
propisuju razne vrste naknada, među ko-
jima i one koje očito imaju karakter opo-
rezivanja i kada se tome doda i to da je 
dobit koju ostvaruju priređivači igara na 
sreću oporezovana općim propisima Za-
kona o porezu na dobit, moglo bi se zak-
ljučiti da  je sa ova dva zakona Federacija 
“zaokružila” fiskalnu politiku u sferi iga-
ra na sreću. Stoga Ustavni sud Federacije 
smatra da to ne ostavlja prostor za jedno-
strano i nekoordinirano zakonodavno dj-
elovanje kantonalnih zakonodavaca u toj 
oblasti. 
 

Na temelju svega izloženog, Usta-
vni sud Federacije smatra da osporene 
odredbe Zakona nisu sukladne sa Ustav-
om Federacije Bosne i Hercegovine, te je 
odlučeno kao u izreci ove presude. 

Ovu presudu Ustavni sud Fede- 
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racije donio je jednoglasno, u sastavu: dr. 
sc. Kata Senjak, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, Aleksandra 
Martinović i prof. dr. Edin Muminović, 
suci  Suda. 
 
Broj:U-47/19                    P r e d s j e d n i c a 
24.09.2020.godine       Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                   Bosne i Hercegovine 
                                             Kata Senjak,v.r. 

...................................... 
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Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине одлучујући о предоче-
ном уставном питању Кантоналног су-
да у Бихаћу за утврђивање уставности  
члана 4. став 2. и члана 5. став 1. тач. 
м), н) и о) Закона о порезу на имовину 
и порезу на наслијеђе и поклон, на ос-
нову чл. IV.Ц.3.10.(4) и IV.Ц.3.11. Уста-
ва Федерације Босне и Херцеговине, 
на сједници без јавне расправе одржа-
ној дана 24.09.2020. године, донио је  
 
 

П Р Е С У Д У 
 

Утврђује се да одредбе члана 4. 
став 2. и члана 5. став 1. тач. м), н) и о) 
Закона о порезу на имовину и порезу 
на наслијеђе и поклон („Службени 
гласник Унско-санског кантона“, бр.: 
4/09 и 12/18) нису у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. 
 

Пресуду објавити у „Службен-
им новинама Федерације Босне и Хер-
цеговине“ и у службеним гласилима ка-
нтона у Федерацији Босне и Херцего-
вине. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
1. Подносилац захтјева и предмет 

захтјева 
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Кантонални суд у Бихаћу (у да-
љем тексту: подносилац захтјева) је по-
днеском број: 001-0-Су-19-000 788 од 05. 
11.2019.године, који је запримљен дана 
14.11.2019.године, Уставном суду Феде-
рације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Уставни суд Федерације) пре-
дочио уставно питање-оцјена уставно-
сти члана 4. став 2. и члана 5. став 1. 
тач. м), н) и о) Закона о порезу на им-
овину и порезу на наслијеђе и поклон 
(у даљем тексту: оспорене одредбе За-
кона). 

Уставно питање се појавило као 
претходно у предмету управног спора 
који се води пред Кантоналним судом 
у Бихаћу, под бројем: 01 0 У 015060 19 
У, покренут  по тужби тужиоца „Dom-
ino Electronic Spiele BH“ д.о.о Цазин, 
против рјешења туженог Федералног 
министарства финансија/Федералног 
министарства финанција број: 03-15-
610/13 С.О. од 22.05.2019. године, у уп-
равној ствари разрез пореза на имови-
ну.  

У смислу члана IV.Ц.3.10.(4) Ус-
тава Федерације Босне и Херцеговине, 
Кантонални суд у Бихаћу је овлашћен 
за постављање уставног питања Устав-
ном суду Федерације. 
 
2. Странке у поступку  
 
 У складу са чланом 39. став 2. 
Закона о поступку пред Уставним су-
дом Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
бр.: 6/95 и 37/03), странке у поступку 
у овом уставно-судском предмету су: 
Кантонални суд у Бихаћу као подно-
силац захтјева, „Domino Electronic Sp-
iele BH“ д.о.о Цазин и  Федерално ми-
нистарство финансија/Федерално ми-
нистарство финанција као странке у  
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поступку пред Кантоналним судом у 
Бихаћу и Скупштина Унско-санског 
кантона, као доносилац оспореног За-
кона.  
   
3. Битни наводи захтјева  
 

Пред Кантоналним судом у Би-
хаћу у току је поступак рјешавања уп-
равног спора број: 01 0 У 015060 19 У, 
који је покренут по тужби тужиоца 
„Domino Electronic Spiele BH“ д.о.о Ца-
зин, заступан по пуномоћнику Мирзе-
ти Дуљковић, адвокату из Сарајева, 
против рјешења туженог Федералног 
министарства финансија/Федералног 
министарства финанција број: 03-15-
610/13 С.О. од 22.05.2019. године, које 
је донесено по жалби тужиоца изјавље-
ној против измијењене порезне прија-
ве Порезне управе Федерације БиХ, 
Кантонални уред Бихаћ, Испостава 
Цазин број: 13-1/2-15-2506/13-1 од 19. 
03.2013.године, у предмету разреза по-
реза на имовину за 2013. годину. Поб-
ијани акти су донесени на основу ос-
порених одредби Закона. 

Подносилац захтјева наводи да 
се приликом одлучивања у овој управ-
ној ствари појавило питање уставности 
оспорених одредби Закона, због чега је 
Кантонални суд у Бихаћу морао заста-
ти са поступком, обзиром да је чланом 
4. став 2.  Закона о порезу на имовину 
и порезу на наслијеђе и поклон устан-
овљена обавеза плаћања пореза на им-
овину за лица која су власници или ко-
рисници стола у касину, аутомата за 
игре на срећу и аутомата за забавне 
игре и да је ова обавеза установљена 
само за субјекте који обављају дјелатн-
ост у сфери забавних игара и игара на 
срећу. Обавеза је установљена искљу-
чиво по критерију дјелатности тако да  
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се намеће питање да ли су горе наведе-
ни субјекти дискриминисани у ком сл-
учају не би уживали једнакост пред за-
коном, како је то прописано чланом 
II.А.2.(1) ц) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 Подносилац захтјева истиче да 
је тужилац указао да је Уставни суд 
Федерације у низу пресуда већ заузео 
правни став да дјелатност не може би-
ти одлучни критериј у прописивању 
било каквих обавеза, па ни разлог за 
прописивање пореза на имовину само 
за одређене дјелатности. Тужилац је у 
поступку по приговору на првостепе-
ну одлуку указивао на чињеницу да су 
предметни апарати стална (основна 
средства за рад) у смислу међународн-
их стандарда из Кодекса рачуноводст-
вених начела и рачуноводствених ста-
ндарда, који се примјењују у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 50/98), 
те као доказ приложио налаз и мишљ-
ење сталног судског вјештака економс-
ке струке-област финансијског извјеш-
тавања, да су аутомати за игре на сре-
ћу, евидентирани као материјалне ста-
вке за коришћење и пружање услуга 
по Међународним рачуноводственим 
стандардима (тачка 16. МРС). Истима 
друштво обавља регистровану дјелат-
ност и остварује приход, односно до-
бит и у складу са позитивним пропи-
сима на основу обавеза из оствареног 
прихода, односно добити, плаћа порез 
на добит, па се тиме намеће питање да 
ли са тог аспекта та средства могу им-
ати статус опорезивих средстава или 
не, те указује да би у том случају био 
примијењен принцип двоструког оп-
орезивања.  
 Подносилац захтјева даље исти-
че да је тужилац доказао да су према  
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Међународним рачуноводственим ст-
андардима, предметни аутомати за иг-
ре на срећу средства којима друштво 
об-авља регистровану дјелатност, па се 
поставља питање да ли се иста средст-
ва могу сврстати у средства-имовину  
на коју се плаћа порез или се ради о 
посебним средствима у имовини пра-
вног лица која би као таква била под-
ложна опорезивању. Неспорна је чињ-
еница да тужилац управо предметним 
аутоматима као материјалним средст-
вима обавља регистровану дјелатност 
за коришћење и пружање услуга у сф-
ери игара на срећу. Намеће се питање 
да ли је тужилац као обавезник спорн-
ог пореза дискриминисан управо због 
своје дјелатности, те да ли се на овај 
начин врши груба дискриминација у 
погледу његових права на имовину, 
односно да ли је тиме повријеђено пр-
аво на имовину које је заштићено од-
редбама члана II. 3. к) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 14. Европске кон-
венције за заштиту људских права и 
основних слобода (у даљем тексту: Ев-
ропска конвенција) што се дискрими-
нација врши без стварне сврхе и разу-
мног оправдања. Такво различито тре-
тирање субјеката у правном промету 
није засновано на закону и не би слије-
дило легитимни јавни интерес. Проп-
исивање пореза на имовину на описа-
ни начин доводи у питање и примјену 
одредаба II/4 Устава Босне и Херце-
говине као и члана 14. и Протокола I 
Европске конвенције.  
 Због свега напријед наведеног, 
подносилац захтјева је предочио уста-
вно питање, ради оцјене уставности 
оспорених одредби Закона, на основу 
којих су донесени побијани управни 
акти.   
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4. Битни наводи одговора на захтјев 
 
 У складу са чланом 16. Закона о 
поступку пред Уставним судом Феде-
рације Босне и Херцеговине, Уставни 
суд Федерације је поднесцима број: У-
47/19 од 26.11.2019. године, затражио 
од „Domino Electronic Spiele BH“ д.о.о 
Цазин, Федералног министарства фи-
нансија/Федералног министарства 
финанција и Скупштине Унско-санск-
ог кантона, да као странке у поступку 
доставе одговоре на захтјев.   

„Domino Electronic Spiele BH“ 
д.о.о Цазин, заступан по пуномоћнику 
Мирзети Дуљковић, адвокату из Сара-
јева је дана 23.12.2019. године, Уставн-
ом суду Федерације доставио одговор 
на захтјев Кантоналног суда у Бихаћу 
и пуномоћ за заступање „Domino Elec-
tronic Spiele BH“ д.о.о Цазин, у правној 
ствари која се води пред овим судом.  
 У одговору на захтјев „Domino 
Electronic Spiele BH“ д.о.о Цазин, наво-
ди да је  „Domino Electronic Spiele BH“ 
д.о.о Цазин правно лице регистровано 
за обављање дјелатности приређивања 
игара на срећу на аутоматима у складу 
са Законом о играма на срећу („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, брoj: 
48/15 и 60/15, у даљем тексту: Закон о 
играма на срећу) као системским про-
писом, којим се у потпуности регули-
ше област приређивања игара на сре-
ћу, укључујући и сва фискална давања 
које плаћају приређивачи и која су ут-
врђена као искључиви приход Федера-
ције Босне и Херцеговине. Чланом 7. 
став 1. Закона о играма на срећу је пр-
описано да су приходи остварени по 
основу накнада за приређивање игара 
на срећу приход Федерације Босне и 
Херцеговине, док се одредбама члана 
106. и 107. прописује обавеза и висина  
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накнаде коју плаћају приређивачи и 
то: за издавање одобрења за приређи-
вање игара на срећу, за отварање свак-
ог новог посебног аутомат клуба, за 
продужење важења одобрења и за св-
аки постављени аутомат. Чланом 107. 
став 2. Закона о играма на срећу про-
писано је да осим накнада из члана 
106. и 107. став 1. приређивачи игара 
на срећу аутоматима дужни су, у кор-
ист буџета Федерације Босне и Херце-
говине плаћати и мјесечну накнаду у 
износу од 5% од основице, а основицу 
чини збир дневних обрачуна свих ау-
томата (став 3.). Поред обавеза пропи-
саних федералним Законом о играма 
на срећу, Законом о порезу на имови-
ну наслијеђе и поклон прописује се и 
додатна обавеза приређивачима игара 
на срећу аутоматима.  Ова обавеза се 
прописује у виду пореза на имовину, 
при чему се као „имовина“ узимају ау-
томати, који су евидентирани као ма-
теријална средства-опрема, односно 
основна средства за рад (обављање дје-
латности), путем којих правно лице ос-
тварује приход, односно добит, на коју 
друштво плаћа порез на добит, па се 
стога ова материјална средства не могу 
сврстати у имовину на коју се плаћа 
порез јер у супротном долази до двос-
труког опорезивања. 

У одговору се даље поставља 
питање да ли кантоналне власти имају 
право опорезивања игара на срећу, об-
зиром на искључивост Закона о игра-
ма на срећу, којим се прописује искљу-
чива надлежност Федерације Босне и 
Херцеговине у погледу права на врше-
ње ове дјелатности, услова под којима 
се дјелатност може обављати, издава-
ња дозвола, права надзора, те прописа-
них фискалних терета (накнада) како 
то дефинише Закон о играма на срећу  
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(члан 106. и 107.). Питање надлежнос-
ти кантона за доношење прописа из 
области опорезивања игара на срећу, 
треба посматрати и са аспекта Закона 
о припадности јавних прихода у Феде-
рацији БиХ („Службене новине Феде-
рације БиХ“, бр.: 22/06, 43/08, 22/09, 
35/14 и 94/15). Одредбом члана 4. Зак-
она о припадности јавних прихода у 
Федерацији БиХ прописано је: “Феде-
рацији припадају приходи, како слије-
ди: ... б) 100% од пореза на добит пре-
дузећа, банака, и других финансијск-
их организација, друштава за осигура-
ње и реосигурање имовине и лица, пр-
авних лица из области електропривре-
де, поште и телекомуникација и прав-
них лица из области игара на срећу и 
забавних игара којима је то једина дје-
латност;“. 

Истиче да је важно указати да је 
дјелатност приређивања игара на сре-
ћу, утврђена као дозвољена дјелатност 
према Класификацији дјелатности у 
Босни и Херцеговини, да је правно ли-
це уписано у судски регистар за врше-
ње искључиво те дјелатности, да је пр-
авно лице платило и плаћа све пропи-
сане фискалне обавезе у складу са За-
коном о играма на срећу и осталом по-
стојећом финансијском регулативом, 
те да има одобрење (лиценцу) за врше-
ње те дјелатности и стога оно има пра-
во да под једнаким условима на тржи-
шту промета роба и услуга обавља сво-
ју дјелатност ради стицања профита. 

Наметнута обавеза плаћања по-
реза на опрему правног лица, као пор-
еза на имовину, оспореним одредбама 
Закона дискриминира правна лица ко-
ја обављају дјелатност приређивања 
игара на срећу и то из основа дјелатно-
сти коју обављају. Овакву дискримина-
цију препознао је Уставни суд Федера- 
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ције у пресудама којима је одлучивао о 
уставности општинских одлука о ком-
уналним таксама на истакнуту фирму, 
и то у Пресуди број: У-14/13 од 26.06. 
2013. године, Пресуди број: У-28/15 од 
18.05.2016. године, Пресуди број: У-36/ 
16 од 11.07.2017. године и Пресуди бр-
ој: У-4/17 од 12.09.2017. године. Такође, 
и у поступку оцјене уставности Закона 
о порезу на имовину, наслијеђе и пок-
лон Босанско-подрињског кантона у 
Пресуди број: У-51/17 од 15.10.2019. го-
дине, Уставни суд Федерације је про-
блематизовао питање унилатералног 
увођења пореза на имовину (у том сл-
учају за област телекомуникација) од 
стране кантона, потребу координације 
како међукантоналне, тако и између 
кантоналних и федералних власти, те 
констатује: “како је висина пореза у ос-
пореним одредбама утврђена без обј-
ективних критерија, настанак правног 
партикуларизма готово је извјестан са 
свим његовим посљедицама“. Аналог-
но овој пресуди и у оспореним одред-
бама Закона, може се поставити пита-
ње „правног партикуларизма“  будући 
да област игара на срећу, потпада под 
искључиву надлежност и ингеренцију 
Федерације Босне и Херцеговине, а да 
кантони на сасвим различите начине 
третирају питање пореза на средства 
рада којима правна лица врше дјелат-
ност приређивања игара на срећу, па 
неки кантони Тузлански, Средњобоса-
нски и Херцеговачко-неретвански не 
прописују такав порез уопште, док Ун-
ско-сански и Босанско-подрињски пр-
описују такав порез. 

Компаративном методом, а ана-
логно наведеном правном ставу Устав-
ног суда Федерације, Законом о порезу 
на имовину и порезу на наслијеђе и 
поклон дискриминисани су обавезни- 
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ци пореза на имовину који обављају 
дјелатност приређивања игара на сре-
ћу, у односу на правна лица која обав-
љају друге дјелатности чија средства 
рада нису опорезована овим Законом, 
односно дискриминисани су због своје 
дјелатности.  

Слиједом напријед изложеног, 
предлаже да Уставни суд Федерације 
донесе пресуду којом се утврђује да 
одредбе  члана 4. став 2. и члана 5. став 
1. тач. м), н) и о) Закона о порезу на 
имовину и порезу на наслијеђе и пок-
лон у дијелу Тарифе, тарифни број 4, 
нису у сагласности са Уставом Феде-
рације Босне и Херцеговине.  

„Domino Electronic Spiele BH“ 
д.о.о Цазин, је дана 27.12.2019. године, 
доставио допуну одговора на захтјев, 
уз који је доставио Елаборат Економ-
ског института у Сарајеву о експерти-
зи пореза на имовину и других даџби-
на од јуна 2015. године и налаз судског 
вјештака економске струке Бећирагић 
Асима везано за статус имовине прав-
ног лица као опреме друштва која слу-
жи за обављање регистроване дјелат-
ности друштва од 26.11.2010. године и 
31.10.2013. године. 

У допуни одговора наводи да се 
овим документима, по правилима еко-
номске струке, утврђује карактер и ст-
атус опреме правних лица која служи 
у вршењу дјелатности правног лица, а 
која због свог карактера и статуса који 
има по позитивним прописима, не мо-
же бити опорезована као имовина у 
смислу спорних одредаба Закона о по-
резу на имовину, наслијеђе и поклон. 

Скупштина Унско-санског кан-
тона је дана 31.12.2019. године, Уставн-
ом суду Федерације доставила одговор 
на захтјев, који је утврдила Комисија за 
уставна, законодавно-правна и питања  
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европских интеграција овог кантона. У 
одговору се наводи, да се приликом 
доношења Закона о порезу на имови-
ну и порезу на наслијеђе и поклон 
2009. године законодавац водио иск-
ључиво имовином и оним што пред-
ставља имовину, те сматра да није нап-
рављена дискриминација по основу 
обављања дјелатности из разлога што 
се порез на имовину плаћа и за ауто-
бусе, теретна моторна возила са при-
колицом или без ње, пловног објекта 
преко 7 метара дужине, итд.,  из чега 
произилази да би у друштвима која се 
региструју по основу транспортне дје-
латности људи и роба, основна сред-
ства за рад била аутобуси, теретна мо-
торна возила и др. Законодавац је ми-
шљења да су средства за рад прије св-
ега „имовина“ без обзира на то да ли 
се она књижи као средство за рад, те 
да ни  у ком случају оваквим правним 
рјешењем није дошло до различитог 
третирања субјеката у правном пром-
ету. Чланом 4. став 2. Закона о играма 
на срећу утврђено је да се игре на сре-
ћу дијеле на класичне (лутријске) и по-
себне игре на срећу. У посебне игре на 
срећу убрајају се игре у касину, игре 
на аутоматима, управо на имовини ко-
ја се користи за ову посебну врсту ига-
ра на срећу, као што је наведено у чла-
ну 4. став 2. Закона о порезу на имови-
ну и порезу на наслијеђе и поклон из 
чега такође произилази да се законо-
давац није водио дјелатношћу прилик-
ом утврђивања обавезе разреза пореза, 
већ имовином коју користе ова прив-
редна друштва.   

Одговор на захтјев од стране 
Фе-дералног министарства финанси-
ја/Федералног министарства финан-
ција није достављен.  
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5. Релевантно право   
 

A. Устав Федерације Босне и 
Херцеговине 

 
Члан II.А.2 (1) ц) 

 
(1) Сва лица на територији Федераци-

је уживају права на: 
 

ц) једнакост пред законом; 
 

Члан IV.Ц.3.10.(4) 
 

            Уставни суд такође одлучује о 
уставним питањима која му предочи 
Врховни суд или пак неки кантонални 
суд а која се појаве у току поступка пр-
ед тим судом. 
 

Члан IV.Ц.3.11. 
 

            Кад Врховни суд или неки кан-
тонални суд, у току поступка који се 
води пред судом, сматрају да одговара-
јући закон није у складу са овим уста-
вом, обуставит ће поступак и предочи-
ти предмет Уставном суду у складу са 
чланом IV.Ц.10.(3). 
 

Амандман VIII 
На Устав Федерације Босне и 

Херцеговине 
 

           Члан III.1. Устава Федерације Бо-
сне  и Херцеговине мијења се и гласи:  
 

           У искључивој су надлежности 
Федерације: 
 

 ц) доношење прописа о финан- 
сијама и финансијским инс-
титуцијама Федерације и 
фискална политика Федера-
ције,   
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Члан III.4. л) 
 

 Кантони имају све надлежности 
које нису изричито повјерене федера-
лној власти. Посебно су надлежни за: 
 

л) финансирање дјелатности  
кантоналне власти или њен-
их агенција опорезивањем, 
задуживањем или другим 
средствима.  

 
Б. Устав Унско-санског кантона  
     (пречишћени текст)  
     („Службени гласник Унско-санског 
         кантона“, бр.: 1/04 и 11/04)  
 

Члан 11. тачка ф) 
  

Скупштина Кантона: 
 
       ф) усваја буџет Кантона и доноси  

законе о опорезивању и на дру-
ги начин осигурава потребно 
финансирање. 

 
B. Закон о играма на срећу  
    („Службене новине Федерације  
       БиХ“, бр.: 48/15 и 60/15)  
 
Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Предмет закона 

 
Овим законом уређују се: усло-

ви, начин и субјекти приређивања иг-
ара на срећу, врсте игара на срећу, ос-
новна начела, поступак за издавање и 
одузимање одобрења за приређивање 
посебних игара на срећу, правила и 
распоређивања прихода од игара на 
срећу, оснивање, облик организовања, 
органи управљања и руковођење Лут-
ријом Босне и Херцеговине (у даљем  
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тексту: Лутрија БиХ), накнада за при-
ређивање игара на срећу и накнаде од 
уплата за учествовање у играма на сре-
ћу, приређивање игара на срећу путем 
интернета, надзор, казне за прекршаје 
и друга питања од значаја за игре на 
срећу у Федерацији Босне и Херцегов-
ине (у даљем тексту: Федерација).  
 

Приређивање игара на срећу 
на територији Федерације реализује се 
путем Лутрије БиХ и правних лица ре-
гистрованих за приређивање игара на 
срећу. 
 

Члан 7. став (1) 
 

Расподјела дијела прихода по основу 
накнада од игара на срећу 

 
Приходи остварени по основу 

накнада за приређивање игара на ср-
ећу приход су Федерације. 
 

Члан 8. 
Приређивање игара 

 
Приређивање игара на срећу је 

искључиво право Федерације, ако ов-
им законом није другачије одређено.  
 

Право приређивања игара на 
срећу из члана 4. овог закона Федера-
ција преноси на Лутрију БиХ, којој за 
приређивање није потребно посебно 
одобрење Министарства. 
 

Друга правна лица, регистрова-
на за приређивање игара на срећу на 
територији Федерације, могу под усло-
вима предвиђеним овим законом, на 
основу одобрења Министарства, при-
ређивати игре из члана 4. став 3. овог 
закона. 
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IV. Посебне игре на срећу  
 
1. Игре у касинима  
 

Члан 54. 
Право приређивања 
 

Посебне игре на срећу у касин-
има може приређивати: 
 

1) Лутрија БиХ под условима пре-
двиђеним овим законом, 

 
2) Привредна друштва регистро-

вана за посебне игре на срећу 
са сједиштем на територији Фе-
дерације, која се уписују у суд-
ски регистар за обављање дјела-
тности посебних игара на срећу 
у касинима, на основу овог зак-
она и одобрења Министарства. 

 
На привредна друштва из става 

1. овог члана примјењују се одредбе 
Закона о привредним друштвима ако 
овим законом није другачије уређено. 
 

Члан 73. 
 

Приређивачи из члана 54. став 
1. тачка 2. овог закона плаћају једнок-
ратну накнаду за издавање одобрења 
за приређивање игара на срећу у кас-
ину у износу од 500.000,00 КМ. 
 

Накнада за продужење важења 
одобрења износи 200.000,00 КМ. 
 

Доказ о уплати накнаде из ст. 1. 
и 2. овог члана доставља се приликом 
подношења захтјева за издавање одно-
сно продужење одобрења. 
          

Члан 74. ст. 1., 2., 3., 4. и 5. 
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Приређивачи из члана 54. став 
1. тачка 2. овог закона плаћају годиш-
њу накнаду по једном касину у износу 
од 100.000,00 КМ. 
 

Накнада из става 1. овог члана 
плаћа се најкасније до краја године за 
коју се иста плаћа. 
 

Сви приређивачи игара на сре-
ћу у касинима дужни су плаћати мјесе-
чну накнаду од прихода игара на сре-
ћу које приређују.  
 

Мјесечна накнада за приређив-
ање игара у касинима износи 5% од ос-
новице за обрачун накнаде из става 4. 
овог члана, а уплаћује се у корист буџ-
ета Федерације, најкасније десетог да-
на у текућем мјесецу за претходни мј-
есец. 
 

Основицу за обрачун мјесечне 
накнаде чини збир дневних обрачуна 
свих столова и збир дневних обрачуна 
свих аутомата. 
(.......) 
 
3. Игре на срећу на аутоматима  
 

Члан 94. 
Игре на срећу аутоматима и право 

приређивања 
 

Игре на срећу на аутоматима 
могу приређивати: 
 

1) Лутрија БиХ под условима утв-
рђеним овим законом, 

 
2) Привредна друштва са сједиш-

тем на територији Федерације, 
која се уписују у судски регист-
ар за обављање дјелатности ига- 
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ра на срећу на аутоматима, на 
основу овог закона и одобрења 
Министарства. 

 
Игре на срећу на аутоматима 

могу се под условима прописаним ов-
им законом, приређивати и сезонски у 
непрекидном раздобљу од најмање че-
тири до највише шест мјесеци у једној 
календарској години, и то највише у 
два аутомат клуба. 
 

Члан 106. 
 

За издавање одобрења за при-
ређивање игара на срећу на аутомати-
ма приликом отварања првог посебног 
аутомат клуба приређивач из члана 
95. став 1. тачка 2. плаћа накнаду у из-
носу од 150.000,00 КМ. 
 

За отварање сваког новог посеб-
ног аутомат клуба плаћа се накнада у 
износу 100.000,00 КМ. 
 

Накнада за продужење важења 
одобрења износи 25.000,00 КМ. 
 

Доказ о уплати накнаде из ст. 
1., 2. и 3. овог члана доставља се при-
ликом подношења захтјева за издава-
ње односно продужење одобрења. 
 

Члан 107. 
 

Осим накнада из члана 107. ов-
ог закона, приређивачи из члана 95. 
став 1. тачка 2. овог закона плаћају на-
кнаде за сваки постављени аутомат 
1.000,00 КМ по аутомату. 
 

Сви приређивачи игара на сре-
ћу на аутоматима су дужни у корист 
буџета Федерације БиХ уплатити и мј- 
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есечну накнаду у износу од 5% од ос-
новице из става 3. овог члана. 
 

Основицу за обрачун мјесечне 
накнаде чини збир дневних обрачуна 
свих аутомата. 
 

Основица за дневни обрачун 
појединог аутомата за игре на срећу 
утврђује се тако да се износ свих уп-
лата умањи за износ исплаћених доби-
така играчима, а разлика представља 
дневни обрачун за поједини аутомат 
за игре на срећу.  
 

Аутомати с више сједећих мјес-
та сматрају се једним аутоматом и за 
њих се води посебан дневни обрачун. 
 
       Накнада из става 2. овог члана 
плаћа се најкасније до 10-ог у мјесецу 
за претходни мјесец. Накнаде из става 
1. овог члана плаћају се приликом под-
ношење захтјева за издавање одобрења 
из члана 105. овог закона, односно под-
ношења захтјева за одобравање инста-
лирања сваког новог аутомата за игре 
на срећу. 
 
Г. Исправка Закона о играма на срећу  
    („Службене новине Федерације  
       БиХ“, број: 60/15) 
 

У члану  106.  у  ставу 1. у  трећ-
ем  реду,  ријечи: " из члана  95. став  1. 
тачка 2." замијенити ријечима:" из чл-
ана 94. став 1. тачка 2.".  

 
            У члану 107. у ставу 1. ријечи: 
"из члана 107. овог закона, приређи-
вачи из члана 95.  став  1.  тачка 2.  овог  
закона", замијенити  ријечима: "из  чл-
ана  106. овог  закона, приређивачи из 
члана 94. став 1. тачка 2. овог закона"; у  
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ставу 6. у другом реду ријечи: "из чла-
на 105. овог закона", замијенити рије-
чима: "из члана 104. овог закона,". 
 
Д. Закон о припадности јавних  
      прихода у Федерацији Босне  
      и Херцеговине 
      („Службене новине Федерације  
         БиХ“, бр.: 22/06, 43/08, 22/09,  
         35/14 и 94/15) 
 

Члан 1. 
 

 Овим Законом уређује се прип-
адност јавних прихода који су устано-
вљени законима на територији Феде-
рације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Федерација). 
 

Члан 2. 
Дефиниција јавних прихода 

 
 Јавним приходима, у смислу ов-
ог закона, сматрају се индиректни по-
рези, директни порези, накнаде, таксе, 
доприноси, донације и други прихо-
ди, утврђени законима и другим про-
писима Босне и Херцеговине, Феде-
рације, кантона и јединица локалне са-
моуправе. 
 

Члан 3. 
Расподјела јавних прихода 

 
Јавни приходи, у смислу овог 

Закона, расподјељују се између Феде-
рације, кантона и јединица локалне 
самоуправе, а служе за финансирање 
функција Федерације, Дирекције за 
цесте Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: Дирекција за цесте), 
кантона и јединица локалне самоупра-
ве.  
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 Расподјела ових средстава утвр-
ђује се и исказује у буџету: Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Буџет Федерације), Дирекције за цесте, 
кантона и јединица локалне самоуп-
раве. 
 
Ђ. Закон о порезу на имовину и 
      порезу на наслијеђе и поклон  
      („Службени гласник Унско-санског  
          кантона“, бр.: 4/09 и 12/18). 
  
I – Опште одредбе 
 

Члан 1 
(предмет) 

 
Овим Законом уређује се порез 

на имовину и порез на наслијеђе и по-
клон (у даљем тексту: порез) на под-
ручју Унско-санског кантона (у даљем 
тексту: Кантон) које плаћају физичка и 
правна лица, поступак за утврђивање 
и наплату, као и поступак за поврат 
пореза. 

Члан 2. 
(врсте пореза) 

 
Овим Законом се прописују сљ-

едећи порези: 
 

а) порез на имовину,  
б) порез на наслијеђе и поклон. 

 
Члан 3. 

(распоред прихода) 
 

Порези утврђени овим Законом 
уплаћују се на депозитни рачун за јав-
не приходе Унско-санског кантона, а 
расподјела се врши у складу са посе-
бним законом. 
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II –   Порез на имовину 
 

Члан 4. став (1) тач. а), б), ц), д), е),  
ф), г) и х) 

(Обавезници пореза на имовину) 
 
(1) Порез на имовину плаћају физич-

ко и правно лице који су власници 
сљедеће имовине: 

 
      а)  пословног простора који се изд- 
           аје под закуп, 
      б) стамбене  зграде  или  стана  који   
           се  издају  под закуп, 
      ц) зграде или стана за одмор и ре- 
           креацију, 
      д) гараже која се издаје под закуп, 
      е) путничког возила, осим такси  
          возила, 
     ф) мотоцикла, 
      г) аутобуса и теретних моторних  
          возила с приколицом и без при- 
          колице, 
     х) пловног објекта преко 7 м дужине. 
 

Члан 4. став 2. тач. а), б) и ц)  
– оспорена одредба 

(Обавезници пореза на имовину) 
 
(2) Обавезник пореза на имовину је 

правно и физичко лице које је вла-
сник или корисник сљедеће имови-
не: 

 
  а) стола у касину  
  б) аутомата за игру на срећу,  
  ц) аутомата за забавне игре 
 

Члан 5. став (1) тач. м), н) и о)  
- оспорена одредба 

(Начин и висина плаћања  
пореза на имовину) 

 
 Порез на имовину плаћа се год-
ишње у паушалном износу и то; 
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         м)  стола у касину .............5.000 КМ 
         н)  аутомата за игру  
               на срећу ........................1.500 КМ  
         о)  аутомата за забавне 
               игре................................... 300 КМ 
  
6. Судска пракса Уставног суда 

Федерације  
      
 Пресуда Уставног суда Федера-
ције, број: У-14/13 од 26.06.2013. годи-
не („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 53/13), Пресуда број: У-59/ 
17 од 14.02.2018.године („Службене но-
вине Федерације БиХ“, број: 24/18) и 
Пресуда број: У-51/17 од 15.10.2019. го-
дине („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 92/19). 
 
7. Чињенично стање и став 

Уставног суда Федерације 
 

Након анализе захтјева и одго-
вора на захтјев, те остале документаци-
је у спису предмета, а у свјетлу релева-
нтног права, утврђено је како слиједи. 

Закон о порезу на имовину и 
порезу на наслијеђе и поклон  ступио 
је на снагу 22.04.2009. године. У одред-
би којом се одређује предмет регулиса-
ња тог Закона (члан 1.) прописано је да 
се њиме „уређује порез на имовину и 
порез на наслијеђе и поклон на под-
ручју Унско-санског кантона које пла-
ћају физичка и правна лица, поступак 
за утврђивање и наплату, као и пос-
тупак за поврат пореза“. 

Обавезници пореза на имовину 
у смислу одредби члана 4. овог Закона 
су власници сљедеће имовине: посло-
вног простора који се издаје под закуп, 
стамбене  зграде  или стана  који  се  
издају  под закуп, зграде или стана за 
одмор и рекреацију,  гараже која се из- 
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даје под закуп, путничког возила, осим 
такси возила, мотоцикла, аутобуса и 
теретних моторних возила са прико-
лицом и без приколице и пловног об-
јекта преко 7 м дужине. Мимо ове ену-
мерације осам категорија имовине чи-
ји су власници дужни плаћати порез 
на имовину, у ставу (2) истог члана об-
авеза плаћања тог пореза проширена 
је и на власнике или кориснике столо-
ва у касину, аутомата за игре на срећу 
и аутомата за забавне игре, а у члану 5. 
став (1) тач. м), н) и о) прописано је да 
се порез плаћа годишње, у паушалном 
износу од 5.000,00 КМ за сто у касину, 
1.500,00 КМ за аутомат за игре на сре-
ћу и 300,00 КМ за аутомат за забавне 
игре. 

Како се код подносиоца захтјева 
води управни спор који је проистекао 
управо због оспоравања пријаве за 
разрез пореза по основу тих одредаба, 
а у том поступку се питање њихове ус-
тавности поставило као претходно пи-
тање, подносилац захтјева је застао са 
поступком и предочио то питање овом 
суду, користећи овлашћења из чл. IV. 
Ц.3.10.(4) и IV.Ц.3.11 Устава Федераци-
је Босне и Херцеговине.  

Подносилац захтјева сматра да 
те одредбе (дакле члан 4. став (2) и чл-
ан 5. став (1) тач. м), н) и о), нису у ск-
ладу са одредбама члана II.А.2. (1) ц) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не, члана II. 3. к) Устава Босне и Херце-
говине и члана 14. Европске конвенци-
је, па тражи да Уставни суд Федераци-
је то и утврди. 
  

По структури аргументације у 
захтјеву, овај предмет најприје треба 
посматрати и расправљати у равни ос-
тваривања уставних гаранција које се 
односе на једнакост пред законом, и  
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утврдити основаност навода у захтјеву 
о дискриминаторном учинку оспорен-
их одредби. 
 Из тог угла посматрано, питање 
је дакле, да ли је Унско-сански кантон 
доношењем Закона о порезу на имови-
ну, наслијеђе и поклон, прописујући 
опорезивање за власнике или корисн-
ике столова у касину, аутомата за игре 
на срећу и аутомата за забавне игре 
дискриминисао једну категорију прав-
них субјеката (власнике или корисни-
ке уређаја за игре на срећу in concreto 
власнике или кориснике столова у ка-
сину, аутомата за игре на срећу и ау-
томата за забавне игре) обавезујући их 
на плаћање пореза као и власнике ви-
шка стамбеног простора, власнике мо-
торних возила натпросјечне запреми-
не мотора, власнике пловила натпросј-
ечне дужине, иако њима (власницима 
или корисницима уређаја који се кор-
истите за игре на срећу), опорезована 
имовина служи за обављање основне 
дјелатности, па проистиче да их се оп-
орезује због њихове дјелатности. 

Код таквог стања ствари, Уста-
вни суд Федерације морао је сваку од 
оспорених одредби ставити у контекст 
релевантног права, и то не само уста-
вних одредби на које у захтјеву указује 
подносилац, већ и оних које нужно чи-
не шири правни контекст у овом пре-
дмету. 

Уставни суд Федерације ријеш-
ио је много предмета у којима су лока-
лне јединице самоуправе покушале св-
ојим одлукама практично „опорезова-
ти“ приређиваче игара на срећу, као и 
нека друга привредна друштва, по кр-
итерију дјелатности којом се баве, пр-
описујући им високе таксе за истак-
нуту фирму, па је, управо штитећи ус-
тавно начело једнакости пред законом,  
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ван снаге ставио такве дискриминато-
рне општинске прописе. 

У овом предмету је истина риј-
еч о кантоналном пропису, односно 
закону, али је ratio legis тог Закона, ба-
рем кад је ријеч  уређајима за игре на 
срећу исти онај којим су се руководиле 
општине доносећи своје одлуке о ком-
уналним таксама. 

Према томе, оспорене одредбе 
Закона, индицирају да је Скупштина 
Унско-санског кантона одлучила про-
блем који је Уставни суд Федерације 
препознао као дискриминацију у оп-
штинским одлукама о комуналним та-
ксама за истакнуту фирму, или кори-
шћење уређаја и опреме, издићи на 
ниво кантоналног закона, а то значи 
да би одлука у овом предмету могла 
имати много шире правне посљедице 
у Федерацији Босне и Херцеговине, 
него што се то на први поглед чини. 
Најприје зато што су предмет оспора-
вања одредбе кантоналног закона, које 
самим тиме имају шири просторни до-
машај, али још више зато што би одлу-
ка у овом предмету, каква год она би-
ла, могла посредно, via facti, утицати 
на законодавце и у другим кантонима 
и тиме надићи уобичајено дејство усм-
јерено само на правну судбину оспо-
рених одредби овог конкретног зако-
на. 

Кантонални законодавац је дак-
ле одлучио оспорене одредбе „удјену-
ти“ у Закон о порезу на имовину и по-
резу на наслијеђе и поклон, што нару-
шава стандардну структуру једног так-
вог закона, али и стандардно значење 
појма опорезиве имовине, које се у зак-
онима ове врсте подразумијева, а које 
обухвата непокретности и то, у пра-
вилу „вишак“ стамбеног и пословног 
простора, моторна возила с обзиром  
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на њихову старост и запремину мото-
ра, те пловила и летјелице у власниш-
тву физичких лица. Оспореним одред-
бама се наиме, под појам имовине под-
воде и столови у касину, те аутомати 
за игре на срећи и забавне игре, иако 
је ријеч о стварима које у смислу Коде-
кса рачуноводствених начела и рачу-
новодствених стандарда који се при-
мјењују у Федерацији Босне и Херце-
говине представљају „материјална ста-
лна средства“ привредних субјеката, 
која им служе за обављање регистро-
ване дјелатности. Овакав законодавни 
поступак одудара од законодавне пра-
ксе у окружењу, гдје се опорезивање 
приређивача игара на срећу у правилу 
врши у оквиру посебног закона којим 
се интегрално уређује материја игара 
на срећу и забавних игара, прописива-
њем различитих накнада које су при-
ређивачи дужни плаћати било једнок-
ратно или пак на мјесечном и годиш-
њем нивоу. 

Такви закони у Босни и Херце-
говини постоје у Републици Српској 
(Закон о играма на срећу, "Службени 
гласник Републике Српске", број: 
18/2020), Брчко дистрикту БиХ (Закон 
о играма на срећу и забавним играма, 
"Службени гласник Брчко дистрикта 
БиХ", бр. 37/2004 и 19/2007), а што је за 
рјешавање овог предмета изнимно ва-
жно и у Федерацији Босне и Херцего-
вине (Закон о играма на срећу).  

Према Закону о играма на сре-
ћу, субјекти  чија је дјелатност пружа-
ње услуга приређивањем игара на сре-
ћу на столовима у касину, те на ауто-
матима за игре на срећу и аутоматима 
за забавне игре („посебне игре на сре-
ћу“ према терминологији Закона о иг-
рама на срећу) ову дјелатност врше уз 
одобрење Федералног министарства  
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финансија/Федералног министарства 
финанција. У складу са  чл. 73., 74., 106. 
и 107. тог Закона, они су обавезни пла-
ћати једнократне, годишње и мјесечне 
накнаде.  

Једнократне накнаде плаћају за 
издавање одобрења за приређивање 
игара на срећу у касину (500.000,00 
КМ) и за продужавање тог одобрења 
(200.000, КМ), за издавање одобрења за 
приређивање игара срећу на аутома-
тима (150.000,00 КМ код отварања прв-
ог аутомат клуба и 100.000,00 КМ код 
отварања сваког новог посебног аутом-
ат клуба), те за продужење важења од-
обрења (25.000,00 КМ) и још по 1.000,00 
КМ по сваком постављеном аутомату. 
Годишњу накнаду плаћају приређива-
чи игара на срећу у касину у износу од 
100.000,00 КМ по једном касину, а мј-
есечне накнаде плаћају сва лица пом-
енута у оспореним одредбама у изно-
су од 5% од основице која се добива зб-
иром дневних обрачуна свих столова и 
свих аутомата. 

Премда Закон о играма на сре-
ћу за све ове дажбине користи исти те-
рмин („накнада“), јасно је да стварни 
карактер накнаде, у финансијско-пра-
вном смислу, имају само једнократна 
давања, јер се уплаћују као протуври-
једност за издавање и продужавање 
одобрења за рад, док поменута годиш-
ња и мјесечна давања попримају кара-
ктер пореза. 

Према томе, очигледно је да су-
бјекти приређивања игара на срећу 
према Закону о порезу на имовину и 
порезу на наслијеђе и поклон нису у 
истом правном положају у односу пр-
ема другим обавезницима пореза на 
имовину, као што су власници и кор-
исници вишка стамбеног, пословног 
или гаражног простора, власници лук- 
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сузних моторних возила или пловила 
и томе слично. 

Та неједнакост проистиче из два 
основа: најприје зато што се у овом др-
угом случају опорезује луксуз, а у оном 
првом уређаји и опрема који служе вр-
шењу привредне дјелатности обавезн-
ика, а потом и зато што се опорезива-
ње вишка стамбеног, пословног и гар-
ажног простора, те посједовања луксу-
зних моторних возила и пловила зас-
нива на објективним критеријима: за 
некретнине по метру квадратном зау-
зете површине, односно по запремини 
мотора моторних возила изнад пропи-
саног прага (1600 ццм за аутомобиле, 
125 ццм за мотоцикле), те њиховој ст-
арости и носивости, односно по дуж-
ини изнад одређеног прага за пловила 
(7 м), док се опорезивање у оспореним 
одредбама, за привредна друштва која 
се баве приређивањем игара на срећу, 
прописује у паушалним новчаним из-
носима по комаду опреме, у распону 
од 300 КМ за сваки аутомат за игру, до 
5.000,00 КМ за сваки сто у касину. Када 
се имају у виду раније наведене дажб-
ине прописане Законом о играма на 
срећу, као и чињеница да приређива-
чи игара на срећу, као привредна дру-
штва, подлијежу опорезивању добити 
по Закону о порезу на добит („Служ-
бене новине ФБиХ“, бр.:15/16 и 15/20), 
онда је јасно да убирање пореза према 
оспореним одредбама поприма карак-
тер двоструког опорезивања.  

Сем тога, примијетно је да су у 
категорију опорезиве имовине селект-
ивно, а не принципијелно, уведене ст-
вари које служе за обављање само нек-
их привредних дјелатности. Тако пре-
возничке дјелатности (аутобуси и те-
ретна моторна возила са или без при-
колице, пловила дужа од 7 метара, али  
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не и путничка такси возила), те ствари 
које служе за пружање услуга у сфери 
игара на срећу и забавних игара (сто-
лови у касину, аутомати за игре на ср-
ећу, те аутомати за забавне игре). Дак-
ле оспореним Законом није на катего-
ријалном нивоу уведен порез на сред-
ства за рад, јер би се онда круг обавез-
ника морао проширити на све дјелат-
ности и такав закон морао би имати 
свакако имати и другачији назив, дру-
гачије прописан предмет регулисања 
и другачију структуру.  Стога се не мо-
же порећи да се кантонални законода-
вац, доносећи оспорене одредбе, руко-
водио критеријeм врсте дјелатности, а 
висину годишњег паушала одрезао 
произвољно, без икаквог видљивог обј-
ективног критерија. 
 Дакле, практично се на канто-
налном нивоу уводи нова врста поре-
за, а за такво нешто искључиво је над-
лежна федерална власт, о чему ће у 
наставку бити више ријечи. 
 

Управо зато је можда најважни-
ји аспект поcматрања и рјешавања ов-
ог предмета, аспект начина остварива-
ња уставних надлежности кантона у 
сфери опорезивања.  
 Прије свега, на основу члана 
III.1.ц) Устава Федерације Босне и Хе-
рцеговине „доношење прописа о фи-
нансијама и финансијским институци-
јама Федерације и фискална политика 
Федерације“ је у искључивој надлеж-
ности Федерације. То је и логично, јер 
је фискална политика једно од најва-
жнијих средстава економске политике, 
а „утврђивање економске политике“ 
такође је у искључивој надлежности 
Федерације према одредби члана 
III.1.б) Устава Федерације Босне и Хер-
цеговине.  

 26. новембар/студени 2020. 
 
 
Уставни суд Федерације сматра 

да управо та чињеница, да је према Ус-
таву Федерација искључиво надлежна 
за „утврђивање економске политике“ 
и „фискалне политике“ као базичног 
економско-политичког средства, нед-
восмислено указује на то да је воља ус-
тавотворца да у Федерацији треба по-
стојати јединствена економска полити-
ка, а сљедствено томе и јединствена 
фискална политика, као правно-еко-
номски оквир у којем се кантонални 
законодавци морају кретати када дон-
осе прописе о опорезивању. У проти-
вном  би дивергентна рјешења у кант-
оналним законима могла бити не само 
опструктивна у погледу провођења је-
динствене фискалне, па тиме и еконо-
мске политике у Федерацији, већ би 
такав правни партикуларизам сасвим 
извјесно могао генерисати неједнакост 
привредних субјеката пред законом на 
територији Федерације и сљедствено 
томе довести до сеобе капитала и по-
словних активности из кантона са ви-
соким фискалним обавезама у оне у 
којима је фискална ситуација повољ-
нија. 
 Заправо, такав партикуларизам 
није само потенцијална будућа пријет-
ња, већ је стварност, на коју математи-
чком јасноћом указује већ површан 
увид у кантоналне законе о порезу на 
имовину, наслијеђе и поклоне. Тако се, 
egzempli causae приређивачи игара на 
срећу и забавних игара у осам кантона 
опорезују, док у преостала два таквог 
опорезивања нема. Годишњи порез за 
сто у касину у Унско-санском и Запад-
нохерцеговачком кантону износи 5000 
КМ, у Херцеговачко-неретванском 6000 
КМ, у Босанско-подрињском кантону 
Горажде 7000 КМ, у Средњобосанском 
8000 КМ, у Кантону 10 и Тузланском  
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кантону 10000 КМ, у Кантону Сарајево 
12000 КМ, а износи се исто тако разли-
кују и у погледу висине годишњег па-
ушала за аутомате за игре на срећу 
(распон је од 1000 до 2400 КМ), као и за 
аутомате за забавне игре (распон од  
300-840 КМ). 

Стога се иначе неспорно устав-
но овлашћење кантона из члана III.4.л) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не, према коме они имају надлежност 
за „финансирање дјелатности канто-
налне власти или њених агенција опо-
резивањем, задуживањем или другим 
средствима“, не може издвојити из цје-
локупног економско-политичког конт-
екста и посматрати изоловано, већ на-
против у склопу јединствене фискалне 
и уопште економске политике Федера-
ције, посебно због чињенице да посто-
ји федерални Закон о играма на срећу. 
 Када се има у виду карактер тог 
Закона који је у овој области lex specia-
lis, када се има у виду његов предмет 
регулисања, његова структура, систе-
матичност и обухват, посебно у дијелу 
у којем се прописују разне врсте нак-
нада, међу којима и оне које очито им-
ају карактер опорезивања и када се то-
ме дода и то да је добит коју остварују 
приређивачи игара на срећу  опорезо-
вана општим прописима Закона о по-
резу на добит, могло би се закључити 
да  је са ова два закона Федерација “за-
окружила” фискалну политику у сфе-
ри игара на срећу. Стога Уставни суд 
Федерације сматра да то не оставља 
простор за једнострано и некоордини-
рано законодавно дјеловање кантонал-
них законодаваца у тој области. 
 

На основу свега изложеног, Ус-
тавни суд Федерације сматра да оспо-
рене одредбе Закона нису у складу са 
Уставом Федерације Босне и Херцего- 
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вине, те је одлучено као у изреци ове 
пресуде. 
 

Ову пресуду Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно, у саставу: 
др сц. Ката Сењак, предсједница Суда, 
Весна Будимир, Мирјана Чучковић, 
Александра Мартиновић и проф. др. 
Един Муминовић, судије  Суда. 
 

Број: У-47/19                   Предсједница 
24.09.2020.године   Уставног суда Федерације 
С а р а ј е в о             Босне и Херцеговине 
                                            Ката Сењак,с.р. 
 

902 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o Влa-
ди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/15) 
тe Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa Mинис-
тaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвст-
вo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, сa eкo-
нoмскoг кoдa 615100 – Кaпитaлни трaнс-
фeри зa здрaвствo (oд знaчaja зa Кaнтoн), 
зa 2020.гoдину („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, бр-
oj: 3/20 и 10/20), a у склaду сa члaнoм 4. 
Угoвoрa o суфинaнсирaњу Прojeктa 
„Успoстaвa Диjaлизнoг цeнтрa у Гoрaж-
ду“ при JЗУ Кaнтoнaлнoj бoлници Гoрa-
ждe, брoj: 03-11-1252-1/20 oд 13.07.2020. 
гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 12. тeлeфoнскoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 23.10.2020. године, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa JЗУ 

Кaнтoнaлна бoлница Гoрaждe у вeзи са  
I ПРИВРEMEНОМ СИTУAЦИJОМ 

вeзaном зa извoђeњe рaдoвa нa 
дoгрaдњи, рeкoнструкциjи и aдaптaциjи 

прoстoрa зa пoтрeбe успoстaвe 
Диjaлизнoг цeнтрa Гoрaждe при JЗУ 

Кaнтoнaлна бoлница Гoрaждe 
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Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa oс-
нoву Зaхтjeвa JЗУ Кaнтoнaлна бoлница 
Гoрaждe, брoj: 01-5088/20 oд 14.10.2020. 
гoдинe, дaje сaглaснoст зa плaћaњe I 
ПРИВРEMEНE СИTУAЦИJE oд 11.09. 
2020.гoдинe, вeзaнe зa извoђeњe рaдoвa 
нa дoгрaдњи, рeкoнструкциjи и aдa-
птaциjи прoстoрa зa пoтрeбe успoстaвe 
Диjaлизнoг цeнтрa Гoрaждe при JЗУ 
Кaнтoнaлна бoлница Гoрaждe у изнo-
су oд 128.026,02 КM. 
 

Члaн 2. 
 
 Срeдствa у изнoсу oд 128.026,02 
КM исплaтити нa тeрeт Буџeтa Mини-
стaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрa-
вствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa 
eкoнoмскoг кoдa 615100 – Кaпитaлни 
трaнсфeри зa здрaвствo (oд знaчaja зa 
Кaнтoн), a у кoрист JЗУ Кaнтoнaлна 
бoлница Гoрaждe, нa рaчун брoj: 1011 
400000263226 кoд ПБС филиjaлa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe, Mинистaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe и JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa Гoрaж-
дe, свaкo у oквиру свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 
 Oбaвeзуje сe JЗУ Кaнтoнaлнa 
бoлницa Гoрaждe дa, у склaду сa Прoг-
рaмoм утрoшкa, a пo утрoшку oдoбрe- 
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них срeдстaвa, Mинистaрству зa сoци-
jaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa 
лицa и избjeглицe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe дoстaви извjeштaj 
o нaмjeнскoм утрoшку oдoбрeних срe-
дстaвa. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03-11- 1951/20               П Р E M И J E Р 
 23.10. 2020.гoдинe               Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 14. тeлeфoнскoj сje-
дници, oдржaнoj дaнa 27.10.2020. гoди-
нe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o плaћaњу aвaнсa зa увoђeњe 

инфoрмaциoнoг систeмa - 
сoфтвeрскo рjeшeњe „paperless“  

Влaдa 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст зa плaћaњe aвaнсa (50%) зa увoђeњe 
инфoрмaциoнoг систeмa - сoфтвeрскo 
рjeшeњe „paperless“ Влaдa, у изнoсу 
oд 64.233,00 КM сa ПДВ-oм фирми AН-
TEКНA („Antecna“) д.o.o.  
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Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa су oбeзб-
иjeђeнa у Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa  eкoнoм-
скoм кoду 821 300 – Нaбaвкa oпрeмe.  
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe a нa-
кнaднo ће да се објави и у „Службeн-
им нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-1970/20                П Р E M И J E Р 
27.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa  o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, бр-
oj: 8/15), a у вeзи сa члaнoм 39. Зaкoнa 
o извршeњу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020 гoдину 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19 и 
6/20), члaнa 17. стaв (1) и 18. Зaкoнa o 
jaвним нaбaвкaмa (,,Службeни глaсник 
БиХ“ брoj: 39/14), Oдлукe Влaдe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o ус-
вajaњу ,,Прoгрaмa кaнтoнaлних нoвчa-
них пoдстицaja у пoљoприврeди зa 
2020.гoдину“ брoj: 03-11-1766 /20  oд  25. 
09.2020.гoдинe, утврђeнoг Буџeтoм Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2020.гoдину и Упутствa зa oствaри-
вaњe нoвчaних пoдстицaja у примaрнoj 
пoљoприврeднoj прoизвoдњи брoj: 04- 
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11-2220-2/20 oд 07.10.2020.гoдинe, Влa-
дa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 30.10.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Mинистaрству 
зa приврeду Бoсaнскo – пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe  зa пoкрeтaњe 
пoступкa  oдaбирa нajпoвoљниjeг 

пoнуђaчa (кoнкурeнтски пoступaк) 
зa нaбaвку плaстeникa пoвршинe  
oд 50м² дo 100м²  зa прoизвoдњу 

пoвртлaрских културa 
 

Члaн  1. 
 

Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст Mинистaрству зa приврeду Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
пoкрeтaњe пoступкa oдaбирa нajпoвo-
љниjeг пoнуђaчa (кoнкурeнтски пoсту-
пaк) зa нaбaвку плaстeникa пoвршинe 
oд 50м² дo 100м² зa прoизвoдњу пoврт-
лaрских културa, a срeдствa ћe сe oбeз-
биjeдити из Буџeтa Mинистaрствa зa 
приврeду сa eкoнoмскoг кoдa 614 500 
ПOД 002 - Пoдстицaj пoљoприврeднoj 
прoизвoдњи. 
 

Члaн 2. 
 

Пoступaк и прoцeдурa jaвнe нa-
бaвкe извршићe сe у склaду сa Зaкoнoм 
o jaвним нaбaвкaмa БиХ (,,Службeни 
Глaсник БиХ“ брoj: 39/14) и пoдзaкoн-
ским aктимa. 
 

Члaн  3. 
 

Прoциjeњeнa вриjeднoст нaбaв-
кe из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси 
29.050,00 КM бeз ПДВ-a. 
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Члaн 4. 
 

Зa прoвoђeњe пoступкa jaвнe 
нaбaкe из члaнa 1. oвe Oдлукe зaдужуje 
сe кoмисиja зa прoвoђeњe пoступкa jaв-
нe нaбaкe, кojу ћe рjeшeњeм имeнoвa-
ти министaр зa приврeду Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe, a нaкнaднo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa  Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2007/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15) и Плaнa и прoгрaмa утрoшкa ср-
eдстaвa у сeктoру вoдoприврeдe зa 
2020. гoдину, брoj: 03-11-1512-1/20 oд 
21.08.2020. гoдинe, кojи je дoниjeлa Влa-
дa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, Oдлукoм брoj: 03-11-1512/20 oд 
19.08.2020. гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 69. рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Грaду Гoрaжду нa имe суфинaнсирaњa  
прojeктa „Рeкoнструкциja пoтиснoг  

цjeвoвoдa oд фaбрикe вoдe у 
Виткoвићимa дo рeзeрвoaрa Рaсaдник  

- I фaзa“ 

26. новембар/студени 2020. 
 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу 
нoвчaнa срeдствa Грaду Гoрaжду нa 
имe суфинaнсирaњa прojeктa „Рeкoн-
струкциja пoтиснoг цjeвoвoдa oд фaб-
рикe вoдe у Виткoвићимa дo рeзeрвo-
aрa Рaсaдник – I фaзa“, из Буџeтa Mин-
истaрствa зa приврeду Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoд-
ину, сa eкoнoмскoг кoдa 615 100 – Кa-
питaлни трaнсфeри другим нивoимa  
влaсти (вoднe нaкнaдe), у изнoсу oд 
60% вриjeднoсти угoвoрa, кojи ћe бити 
зaкључeн измeђу Грaдa Гoрaждa и oдa-
брaнoг извoђaчa рaдoвa, oднoснo у из-
нoсу oд 312.000,00 КM. 
 

Члaн 2. 
 
         Oбaвeзуje сe Грaд Гoрaждe, кao 
имплeмeнтaтoр прojeктa из члaнa 1. 
oвe Oдлукe дa, нaкoн рeaлизaциje прo-
jeктa, дoстaви Mинистaрству зa прив-
рeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe извjeштaj o нaмjeнскoм утрo-
шку oдoбрeних срeдстaвa. 
 

Члaн 3. 
 
 Измeђу Влaдe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe и Грaдa Гoрa-
ждa ћe сe зaкључити угoвoр o нaмjeн-
скoм утрoшку oдoбрeних срeдстaвa, 
кojим ћe сe дeфинисaти мeђусoбнa пр-
aвa и  oбaвeзe. 
 

Члaн 4. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe  зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa приврeду и 
Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у 
oквиру свoje нaдлeжнoсти. 



26. новембар/студени 2020. 
 
 
         Плaћaњe извршити сa „Пoдрa-
чунa зa вoднe нaкнaдe“ Буџeтa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
нa дeпoзитни рaчун Грaдa Гoрaжда, 
брoj: 102840000000-2222, oтвoрeн у Ун-
иoн бaнци д.д. Сaрajeвo, експoзитурa 
Гoрaждe, врстa прихoдa 742 114 - При-
мљeни кaпитaлни трaнсфeри oд Кa-
нтoнa. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaсн-
oj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo  ћe да  сe  
oбjaви у „Службeним нoвинaмa  Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2008/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Угoвoрa o пoслoвнoj сaрaдњи зa 
плaсирaњe линиje финaнсирaњa уз су-
бвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe мaр-
жe зa приврeднa друштвa и oбртникe 
кojи пoслуjу нa пoдручjу Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14 
-1669/17 oд 20.10.2017.гoдинe, Oдлукe o 
oдoбрaвaњу прeдлoжeнoг Угoвoрa и 
финaнсирaњa уз субвeнциoнирaњe 
диjeлa прoфитнe мaржe зa приврeднa 
друштвa, брoj: 03-14-942/18 oд 09.07. 
2018.гoдинe и Угoвoрa o субвeнциoни-
рaњу кaмaтнe стoпe, брoj: 04-14-351-2/ 
18 oд 05.06.2018.гoдинe, Влaдa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
69. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
30.10.2020.гoдинe, д o н o с и: 
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O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa исплaту 

субвeнциja чeтвртoг диjeлa 
прoфитнe мaржe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст зa исплaту субвeнциje чeтврт-
oг диjeлa прoфитнe мaржe oд 2% при-
врeднoм друштву „ХOШO-TРAНСПO-
РT“ д.o.o. Гoрaждe  у изнoсу oд 1.019,79 
КM, зa пeриoд 15.09.2019-14.03.2020. гo-
динe.  
 

Члaн 2. 
 

Субвeнциoнирaњe чeтвртoг ди-
jeлa прoфитнe мaржe из члaнa 1. oвe 
Oдлукe ћe сe извршити у склaду сa Уг-
oвoрoм o пoслoвнoj сaрaдњи зa плaси-
рaњe линиje финaнсирaњa уз субвeнц-
иoнирaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa 
приврeднa друштвa и oбртникe кojи 
пoслуjу нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14-1669 
/17 oд 20.10.2017.гoдинe, прeдлoжeним 
Угoвoрoм o дугoрoчнoм финaнсиjскoм 
пaртнeрству, брoj: 1413558040002031 oд 
20.02.2018.гoдинe, зaкључeним измeђу 
ББИ бaнкe д.д. Сaрajeвo и приврeднoг 
друштвa „ХOШO-TРAНСПOРT“ д.o.o 
Гoрaждe, Oдлуком o oдoбрaвaњу прe-
длoжeнoг Угoвoрa и финaнсирaњa уз 
субвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe 
мaржe зa приврeднa друштвa и Угoвo-
рa o субвeнциoнирaњу диjeлa кaмaтнe 
стoпe, зaкључeним измeђу приврeднoг 
друштвa „ХOШO-TРAНСПOРT“ д.o.o 
Гoрaждe и Mинистaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe.  
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Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави  у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
     
Брoj:03–11-2009/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
 

907 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Угoвoрa o пoслoвнoj сaрaдњи зa 
плaсирaњe линиje финaнсирaњa уз су-
бвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe мaр-
жe зa приврeднa друштвa и oбртникe 
кojи пoслуjу нa пoдручjу Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14 
-1669/17 oд 20.10.2017.гoдинe, Oдлукe o 
oдoбрaвaњу прeдлoжeнoг Угoвoрa и 
финaнсирaњa уз субвeнциoнирaњe 
диjeлa прoфитнe мaржe зa приврeднa 
друштвa, брoj: 03-14-1654/18 oд 30.11. 
2018. гoдинe и Угoвoрa o субвeнциoни-
рaњу кaмaтнe стoпe, брoj: 04-14-2647-5 
/18 oд 10.12.2018.гoдинe, Влaдa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
69. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
30.10.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa исплaту 

субвeнциja трeћeг  диjeлa прoфитнe 
мaржe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг- 

26. новембар/студени 2020. 
 
 
лaснoст зa исплaту субвeнциje трeћeг 
диjeлa прoфитнe мaржe oд 2%, JЗУ 
AПOTEКA „9. MAJ“ Гoрaждe у изнoсу 
oд 611.04 КM пo Угoвoру, брoj:14152580 
50005362 зa пeриoд 05.12.2019-05.06. 
2020. гoдинe.  
 

Члaн 2. 
 

Субвeнциoнирaњe трeћeг диje-
лa прoфитнe мaржe из члaнa 1. oвe Oд-
лукe ћe сe извршити у склaду сa Угoвo-
рoм o пoслoвнoj сaрaдњи зa плaсирaњe 
линиje финaнсирaњa уз субвeнциoни-
рaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa прив-
рeднa друштвa и oбртникe кojи пoслу-
jу нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14-1669/17 
oд 20.10.2017.гoдинe, прeдлoжeним Уг-
oвoрoм o дугoрoчнoм финaнсиjскoм 
пaртнeрству, брoj: 1415258050005362 oд 
16.11.2018.гoдинe, зaкључeним измeђу 
ББИ бaнкe д.д. Сaрajeвo и JЗУ AПOTE-
КA „9. MAJ“ Гoрaждe, Oдлукe o oдoб-
рaвaњу прeдлoжeнoг Угoвoрa и финa-
нсирaњa уз субвeнциoнирaњe диjeлa 
прoфитнe мaржe зa приврeднa друш-
твa и Угoвoрa o субвeнциoнирaњу диj-
eлa кaмaтнe стoпe, зaкључeним измeђу 
приврeднoг друштвa JЗУ AПOTEКA 
„9. MAJ“ Гoрaждe и Mинистaрствa зa 
приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe.  
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави  у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
     

Брoj:03–11-2010/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Угoвoрa o пoслoвнoj сaрaдњи зa 
плaсирaњe линиje финaнсирaњa уз су-
бвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe мaр-
жe зa приврeднa друштвa и oбртникe 
кojи пoслуjу нa пoдручjу Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:03-14-
1669/17 oд 20.10.2017.гoдинe, Oдлукe o 
oдoбрaвaњу прeдлoжeнoг Угoвoрa и 
финaнсирaњa уз субвeнциoнирaњe 
диjeлa прoфитнe мaржe зa приврeднa 
друштвa, брoj:03-14-388/18 oд 12.04.2019. 
гoдинe и Угoвoрa o субвeнциoнирaњу 
кaмaтнe стoпe, брoj: 04-14-353-5/19 oд 
09.12.2019.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa исплaту 

субвeнциja другoг диjeлa прoфитнe 
мaржe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст зa исплaту субвeнциje, другoг 
диjeлa прoфитнe мaржe oд 2% прив-
рeднoм друштву „OКAЦ“ д.o.o. Гoрa-
ждe у изнoсу oд 3.479,15КM, зa пeриoд 
26.10.2019-25.04.2020.гoдинe.  
 

Члaн 2. 
 

Субвeнциoнирaњe другoг диje-
лa прoфитнe мaржe из члaнa 1. oвe Oд-
лукe ћe сe извршити у склaду сa Угoвo- 
рoм o пoслoвнoj сaрaдњи зa плaсирaњe 
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линиje финaнсирaњa уз субвeнциoни-
рaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa прив-
рeднa друштвa и oбртникe кojи пoслу-
jу нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14-1669/17 
oд 20.10.2017.гoдинe, прeдлoжeним Уг-
oвoрoм o дугoрoчнoм финaнсиjскoм 
пaртнeрству, брoj: 1415258040002237 oд 
14.03.2019.гoдинe, зaкључeним измeђу 
ББИ бaнкe д.д. Сaрajeвo и приврeднoг 
друштвa „OКAЦ“ д.o.o. Гoрaждe, Oдл-
укe o oдoбрaвaњу прeдлoжeнoг Угoвo-
рa и финaнсирaњa уз субвeнциoнирa-
њe диjeлa прoфитнe мaржe зa приврe-
днa друштвa и Угoвoрa o субвeнциo-
нирaњу диjeлa кaмaтнe стoпe, зaкључ-
eним измeђу приврeднoг друштвa 
„OКAЦ“ д.o.o. Гoрaждe и Mинистaрст-
вa зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe.  
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
   
Брoj:03–11-2011/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
 

909 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Угoвoрa o пoслoвнoj сaрaдњи зa 
плaсирaњe линиje финaнсирaњa уз су-
бвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe мaр-
жe зa приврeднa друштвa и oбртникe 
кojи пoслуjу нa пoдручjу Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14 
-1669/17 oд 20.10.2017.гoдинe, Oдлукe o 
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oдoбрaвaњу прeдлoжeнoг Угoвoрa и 
финaнсирaњa уз субвeнциoнирaњe 
диjeлa прoфитнe мaржe зa приврeднa 
друштвa, брoj:03-14-349/18 oд 12.03.2018. 
гoдинe и Угoвoрa o субвeнциoнирaњу 
кaмaтнe стoпe, брoj: 04-14-353-4/18 oд 
05.06.2018.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 69. рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.10.2010. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa исплaту 

субвeнциja чeтвртoг диjeлa 
прoфитнe мaржe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст зa исплaту субвeнциje, чeтврт-
oг диjeлa прoфитнe мaржe oд 2% прив-
рeднoм друштву „OКAЦ“ д.o.o. Гoрa-
ждe у изнoсу oд 679,96 КM, зa пeриoд 
30.09.2019-29.03.2020.гoдинe.  
 

Члaн 2. 
 

Субвeнциoнирaњe чeтвртoг ди-
jeлa прoфитнe мaржe из члaнa 1. oвe 
Oдлукe ћe сe извршити у склaду сa Уг-
oвoрoм o пoслoвнoj сaрaдњи зa плaси-
рaњe линиje финaнсирaњa уз субвeнц-
иoнирaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa 
приврeднa друштвa и oбртникe кojи 
пoслуjу нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14-1669 
/17 oд 20.10.2017.гoдинe, прeдлoжeним 
Угoвoрoм o дугoрoчнoм финaнсиjскoм 
пaртнeрству, брoj: 1415258040000394 oд 
01.02.2018.гoдинe, зaкључeним измeђу 
ББИ бaнкe д.д. Сaрajeвo и приврeднoг 
друштвa „OКAЦ“ д.o.o. Гoрaждe, Oдл- 
укe o oдoбрaвaњу прeдлoжeнoг Угoвo- 

26. новембар/студени 2020. 
 
 
рa и финaнсирaњa уз субвeнциoнирa-
њe диjeлa прoфитнe мaржe зa приврe-
днa друштвa и Угoвoрa o субвeнциo-
нирaњу диjeлa кaмaтнe стoпe, зaкљу-
чeним измeђу приврeднoг друштвa 
„OКAЦ“ д.o.o. Гoрaждe и Mинистaрст-
вa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe.  
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави  у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
     
Брoj:03–11-2012/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15) и члaнa 7. Зaкoнa o министaрск-
им, влaдиним и другим имeнoвaњимa 
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe („Сл-
ужбeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj 
12/03, 34/03, и 65/13), Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 69. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30. 
10.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу стaндaрдa  

и критeриja зa имeнoвaњe 
Скупштинe JП „Бoсaнскo-пoдрињскe 

шумe“ д.o.o. Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo- 



26. новембар/студени 2020. 
 
 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљ-
eм тeксту: Влaдa) утврђуje стaндaрдe и 
критeриje зa имeнoвaњe нa пoзициjу 
прeдсjeдникa и члaнoвa Скупштинe JП 
„Бoсaнскo-пoдрињскe шумe“ д.o.o. Гo-
рaждe. 
 

Члaн 2. 
 

Зa прeдсjeдникa и члaнoвe Ску-
пштинe JП „Бoсaнскo-пoдрињскe шу-
мe“ д.o.o. Гoрaждe из члaнa 1. oвe Oдл-
укe мoжe бити имeнoвaн кaндидaт кo-
jи испуњaвa сљeдeћe oпштe услoвe: 
 
1. дa je држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгo-

винe,  
2. дa je лице стaриjе oд 18 гoдинa, 
3. дa ниje oтпуштeн из држaвнe служ-

бe кao рeзултaт дисциплинскe мje-
рe нa билo кojeм нивoу у Бoсни и 
Хeрцeгoвини (билo нa нивoу држ-
aвe или eнтитeтa) у пeриoду oд три 
гoдинe приje дaнa oбjaвљивaњa кo-
нкурсa, 

4. дa сe нa њeгa нe oднoси члaн IX.1. 
Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe, 

5. дa ниje oсуђивaн зa кривичнo дjeлo 
или приврeдни прeступ кojи прe-
дстaвљa смeтњу нa имeнoвaњe нa 
упрaжњeну пoзициjу, у рoку oд 5 
(пeт) гoдинa oд дaнa прaвoснaжнo-
сти прeсудe, искључуjући вриjeмe 
зaтвoрскe кaзнe, приje дaнa oбjaв-
љивaњa упрaжњeнe пoзициje, 

6. дa сe прoтив кaндидaтa нe вoди кр-
ивични пoступaк, 

7. дa ниje лицe кojeм je прeсудoм судa 
зaбрaњeнo oбaвљaњe aктивнoсти 
нa пoзициjу зa кojу сe кaндидуje, 

8. дa ниje изaбрaни звaничник, нoси-
лац извршних функциja или сaвje-
тник у смислу Зaкoнa o сукoбу ин-
тeрeсa у oргaнимa влaсти Фeдeрaц- 
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иje Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службe-
нe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeр-
цeгoвинe”, брoj: 70/08), 

9. дa ниje на функциjи у пoлитичкoj 
стрaнци у смислу члaнa 5. Зaкoнa o 
министaрским, влaдиним и другим 
имeнoвaњимa ФБиХ,  

10. дa ниje члaн Нaдзoрнoг oдбoрa, 
Oдбoрa зa рeвизиjу или Упрaвe Др-
уштвa, нити дa имa дирeктни или 
индирeктни финaнсиjски интeрeс 
у Друштву. 

 
Пoрeд нaвeдeних oпштих услo-

вa, кaндидaт кojи сe имeнуje зa пoзи-
циjу прeдсjeдникa и члaнoвe Скупш-
тинe JП „Бoсaнскo-пoдрињскe шумe“ 
д.o.o. Гoрaждe из члaнa 1. oвe Oдлукe                        
мoрa испуњaвaти и пoсeбнe услoвe: 
 
1. дa имa зaвршeну висoку стручну 

спрeму ВСС-VII стeпeн, oднoснo зa-
вршeн I, III или III циклус Бoлoњс-
кoг систeмa студирaњa сa нajмaњe 
180 EЦTС студиjских бoдoвaи тo:                         
биoтeхничкe, тeхничкe или друш-
твeнe струкe, 

2. дa имa нajмaњe 1 (jeдну)  гoдину  
рaднoг искуствa рaчунajући oд дa-
нa диплoмирaњa, 

3. дa ниje члaн вишe oд jeднoг упрaв-
љaчкoг тиjeлa, 

4. дa пoсjeдуje знaњe вeзaнo зa нaдлe-
жнoсти рaда Скупштинe и нaчин 
рaдa oргaнa упрaвљaњa приврeдн-
им друштвимa.  

 
Члaн 3. 

 
Пoрeд прeтхoднo нaвeдeних ус-

лoвa зa прeдсjeдникa и члaнa Скупш-
тинe нeћe сe имeнoвaти кaндидaти кo-
jи су: 

 

- стaриjи oд 65 гoдинa нa дaн имeнo- 
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вaњa, 

- oсуђивaни зa кривичнa дjeлa и зa 
приврeднe прeступe нeспojивe сa 
дужнoшћу у упрaвљaчким тиjeли-
мa, 5 (пeт) гoдинa oд дaнa прaвoсн-
aжнoсти прeсудe, искључуjући вр-
иjeмe зaтвoрскe  кaзнe, приje дaнa 
oбjaвљивaњa упрaжњeнe пoзициje, 

- лицa кojима je прeсудoм судa зaб-
рaњeнo oбaвљaњe дужнoсти у нaд-
лeжнoсти упрaвљaчких тиjeлa у пр-
иврeдним друштвимa, 

- у сукoбу интeрeсa у смислу Зaкoнa 
o сукoбу интeрeсa у oргaнимa влaс-
ти Фeдeрaциje Бoснe  и Хeрцeгoви-
нe, 

- дa су у финaнсиjскoм или привaтн-
oм интeрeсу у друштву у кoje сe 
имeнуje, 

- дa нису у функциjи у пoлитичкoj 
стрaнци у смислу члaнa 5. Зaкoнa o 
министaрским, влaдиним и другим 
имeнoвaњимa ФБиХ. 

 
Члaн 4. 

 
Приликoм избoрa кaндидaтa 

нeћe сe вршити дискриминaциja прe-
мa билo кoмe нa oснoву рaсe, нaциoнa-
лнoг или eтничкoг пoриjeклa, бoje вje-
рe, пoлa, брaчнoг стaтусa, пoрoдичнoг 
стaтусa, инвaлиднoсти или збoг пoстo-
jaњa oсудe зa кojу je изрeчeнo пoмилo-
вaњe. 
 

Члaн 5. 
 

Нa oснoву oпштих услoвa утвр-
ђeних Зaкoнoм o министaрским, влa-
диним и другим имeнoвaњимa Фeдe-
рaциje БиХ, стaндaрдa и критeриja ут-
врђeних oвoм Oдлукoм, Mинистaрствo 
зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, схoднo oдрeдбaмa члa- 

26. новембар/студени 2020. 
 
 
нa 8. нaвeдeнoг  Зaкoнa ћe oбjaвити oг-
лaс зa имeнoвaњe Скупштинe JП „Бoс-
aнскo-пoдрињскe шумe“ д.o.o. Гoрaж-
дe, кojи ће да се објави у „Службeним 
нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ“ и у jeднoм 
днeвнoм листу  вeликoг тирaжa. 

Пoступaк избoрa и имeнoвaњa 
члaнoвa Скупштинe JП „Бoсaнскo-пo-
дрињскe шумe“ д.o.o. Гoрaждe ћe прo-
вeсти Mинистaрствo зa приврeду Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, тe 
прeдлoжити Влaди Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe приjeдлoг кaн-
дидaтa зa кoнaчнo имeнoвaњe. 
 

Члaн 6. 
 

Пoступaк избoрa oбaвљa сe у ск-
лaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o министaр-
ским, влaдиним и другим имeнoвaњи-
мa Фeдeрaциje БиХ. 
 

Члaн 7. 
 

Oвa Одлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe  oбja-
вити у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.  
 
Брoj:03–04-2013/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e   
 

911 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 15/19 и 
5/20), a у склaду сa Прoгрaмoм утрoш-
кa срeдстaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa  



26. новембар/студени 2020. 
 
 
питaњa сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - Te-
кући трaнсфeри нeпрoфитним oргa-
низaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.10.2020.гo-
динe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
нa имe суфинaнсирaњa oдлaскa 
инвaлидa нa КУП тaкмичeњe  
у пикaду, кojе  сe oдржaлo 10.  
и 11.10.2020.гoдинe у Кључу 

 
Члaн 1. 

 
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 

у изнoсу oд 500,00 (слoвимa: пeт стoт-
инa) КM нa имe суфинaнсирaњa oдлa-
скa инвaлидa нa КУП тaкмичeњe у пи-
кaду, кojе сe oдржaлo 10. и 11.10.2020. 
гoдинe у Кључу. 
 

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa срeдствa oбeзбиjeди-
ти из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Teку-
ћи трaнсфeрии нeпрoфитним oргa-
низaциjaмa – Спoртскe мaнифeстa-
циje РВИ. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нa жирорач-
ун Сaвeзa зa спoрт и рeкрeaциjу ин-
вaлидa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe брoj: 1990540006144655, oт-
вoрeн кoд Шпаркасе бaнкe Гoрaждe. 
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Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa  ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2016/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

912 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 15/19), a у 
склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдст-
aвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa 
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - Teкући тр-
aнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциja-
мa, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 30.10.2020.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвaнa 

имe пoмoћи зa рaд удружeњa 
бoрaчких пoпулaциja зa мjeсeц 

сeптeмбaр 2020. гoдинe 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 
у изнoсу oд 9.056,00 (слoвимa: дeвeт 
хиљaдa пeдeсeт шeст) КM нa имe пo-
мoћи зa рaд удружeњa бoрaчких пoпу-
лaциja сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe зa мjeсeц сeптe-
мбaр 2020.гoдинe, и тo: 
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- Сaвeз РВИ Бoсaнскo- 

пoдрињскoг кaнтoнa  
„Синoви Дринe” Гoрaждe    2.000,00 

- Oргaнизaциja ПШиПБ  
Бoсaнскo-пoдрињскoг  
кaнтoнa Гoрaждe         2.000,00 

- Удружeњe дeмoбилисaних  
бoрaцa AРБиХ Бoсaнскo- 
пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe                                2.000,00 

- Сaвeз дoбитникa нajвeћих  
рaтних признaњa Бoсaнскo- 
пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe                                 1.200,00 

- Удружeњe  
”Свjeтлoст Дринe” Гoрaждe    928,00 

- Удружeњe Вeтeрaнa рaтa,  
ЗБ и ПЛ Гoрaждe                928,00 

 
 Oдoбрaнa срeдствa oбeзбиjeди-
ти из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Teку-
ћи трaнсфeри нeпрoфитним oргaни-
зaциjaмa – Пoмoћ у рaду тeмeљних 
бoрaчких удружeњa. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo за финaнсиjе 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нa жирoрaчу-
нe удружeњa: 
 
- СРВИ Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-

нa „Синoви Дринe“ Гoрaждe: 
1990540005249733 – Шпаркасе бaнкa 

- Oргaнизaциja ПШиПБ Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe: 
1990540005249539 - Шпаркасе бaнкa 

-   Удружeњe дeмoбилисaних бoрaцa    
     AРБИХ:    1610300004930021  

                         -  РАИФАИЗЕН бaнкa  
- Сaвeз ДНРП Бoсaнскo-пoдрињскoг 

26. новембар/студени 2020. 
 
            
       кaнтoнa Гoрaждe:       
       1990540005884792 - Шпаркасе бaнкa    
- Удружeњe „Свjeтлoст Дринe“:   

1990540006546332 - Шпаркасе бaнкa 
- Удружeњe Вeтeрaнa рaтa, ЗБ и ПЛ:             

    1011400055939189  - ПБС бaнкa 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–11-2017/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

913 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у склaду сa Прoгрaмoм утрoш-
кa срeдстaвa из Буџeтa Mинистaрствa 
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу 
и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614 100 
(КAН 002) – Teкући трaнсфeр зa култу-
ру зa 2020. гoдину („Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe”, брoj: 9/20), Влaдa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. 
гoдинe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

нoсиoцимa прojeктних aктивнoсти  
сa пoдручja Бoсaнскo–пoдрињскoг 

кaнтoнa  Гoрaждe нa имe 
суфинaнсирaњa прojeктних 

aктивнoсти у циљу ствaрaњa услoвa  
зa рaзвoj и aфирмaциjу културe  

и тeхничкe културe 
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Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 
у укупнoм изнoсу oд 16.000,00 КM нo-
сиoцимa прojeктних aктивнoсти сa пo- 

дручja Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe нa имe суфинaнсирaњa прo-
jeктних aктивнoсти у циљу ствaрaњa 
услoвa зa рaзвoj и aфирмaциjу културe 
и тeхничкe културe тo:  

 
OMЛAДИНСКИ СAВEЗ 

УСTИКOЛИНA 
„ AФИРMAЦИJA КУЛTУРE И 

TРAДИЦИJE“ 500,00 КM 

Жирoрaчун Удружeњa „Oмлaдински сaвeз“ Устикoлинa брoj: 1011400000606218 
oтвoрeн кoд ПБС филиjaлa Гoрaждe, ИД 4245043790002. 

 
КУЛTУРНO 

УДРУЖEЊE MЛAДИХ 
БПК ГOРAЖДE 

„РОК ШКОЛА  ГOРAЖДE У AУДИO 
ФOРMATУ“ 1. 500,00 КM 

  Жирoрaчун Културнoг удружeњa млaдих Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
брoj: 1990540052929695, oтвoрeн кoд  Спaркaссe бaнкe филиjaлa Гoрaждe,  

ИД брoj: 4245065250001. 
 

ЦEНTAР ЗA КУЛTУРУ 
ГOРAЖДE 

 
 

1. XXI ИНTEРНAЦИOНAЛНИ ФEСT-
ИВAЛ ДJEЧИJE ПJEСME „ШTA СE 
ПJEСMOM СAЊA“-2 000,00 КM 

2. „ФOРMИРAЊE MOБИЛНOГ TИMA 
ЗA ДИСTРИБУЦИJУ КЊИГA УЗ 
OДРЖAВAЊE ЦOБИСС СИСTEMA“- 
2 500,00 КM 

3. ПOЗOРИШНA УMJETНOСT У НA-
ШEM ГРAДУ- 2 000,00      КM 

4. MУЗEJ ЗA СВE – СTAЛНA AРХEO-
ЛOШКA    ПOСTAВКA ФAЗA II –  
5 000,00КM 

 
11. 500,00 КM 

Жирoрaчун 1028400000002222, oтвoрeн кoд Униoн бaнкe филиjaлa Гoрaждe, 
Буџeтскa oргaнизaциja 0620602, врстa прихoдa 742114, шифрa општинe 033,  

ИД брoj: 4245029610000. 
 

УДРУЖEЊE MЛAДИХ 
ОПШТИНE ПAЛE - ПРAЧA 

„УTИЦAJ ДJEЦE НA OЧУВAЊУ 
КУЛTУРНOГ БЛAГA MOJE ДOMOВИНE“ 

1.500,00 КM 
 

Жирoрaчун Удружeњa Mлaдих Општинe Пaлe - Прaчa брoj: 1020070000035376, 
oтвoрeн кoд Униoн бaнкe д.д. Сaрajeвo eкспoдитурa Гoрaждe,  

ИД брoj: 4245068510004. 
 

УДРУЖEЊE ЖEНA 
„УСTИКOЛИНA“ 

„ MOJA ЗAШTИTA, MOJ  ETНO 
MOTИВ „ 

1. 000,00 КM 

Жирoрaчун Удружeњa жeнa „Устикoлинa“ брoj: 1346201001545573, oтвoрeн кoд 
AСA бaнкe, ИД брoj: 4245076370009 
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Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a 
срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинис-
тaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa  
614 100 (КAН 002) - Teкући трaнсфeр 
зa културу зa 2020. гoдину.    
    

Члaн 3. 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je дa 
дo 31.12.2020. гoдинe Mинистaрству зa 
oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и 
спoрт дoстaви нaрaтивни и финaнсиjс-
ки извjeштaj o нaмjeнскoм утрoшку ср-
eдстaвa дoдиjeљeних пo oснoву aпли-
кaциje нa Jaвни пoзив зa приjaву приje-
длoгa прojeктних aктивнoсти зa учeш-
ћe у Прoгрaму утрoшкa срeдстaвa из 
Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, 
млaдe, нaуку, културу и спoрт сa eкo-
нoмскoг кoдa 614 100 (КAН 002) – Teку-
ћи трaнсфeр зa културу зa 2020.гoдину.
      

Члaн 4. 
 

Укoликo кoрисници  срeдстaвa 
из члaнa 1. oвe Oдлукe дoдиjeљeнa срe-
дствa нe утрoшe искључивo нa дjeлaт-
нoсти из oблaсти културe, истa су дуж-
ни врaтити, у истoм изнoсу, Mинистa-
рству зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, ку-
лтуру и спoрт, a oдлуку o тoмe дoни-
jeћe Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe нaкoн пoднoшeњa извje-
штaja oд стрaнe Mинистaрствa зa oбрa-
зoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт. 

 

26. новембар/студени 2020.             
 
 

Члaн 5. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та- 
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
      

Брoj:03–11-2020/20               П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

914 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj 
8/15), тe нa oснoву Прoгрaмa утрoшкa 
срeдстaвa из Буџeтa Mинистaрствa зa 
oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт сa 
eкoнoмскoг кoдa 614 100 (КAН 001) – 
Teкући трaнсфeр зa спoрт зa 2020. гoд-
ину, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 30.10.2020.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
нoсиoцимa спoртских дjeлaтнoсти  

нa нивoу Бoсaнкo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa дoдaтнe 

прoгрaмe 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 
нoсиoцимa спoртских дjeлaтнoсти нa 
нивoу Бoсaнкo–пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe зa дoдaтнe прoгрaмe у укупн-
oм изнoсу oд 11.500,00 КM, и тo:  

Фудбaлски клуб 
„Гoрaждe“ Учeшћe у КУП тaкмичeњу 3.700,00 КM 

Жирoрaчун Фудбaлскoг клубa „Гoрaждe“ брoj: 1346201001145933  
oтвoрeн кoд AСA бaнкe 
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Oдбojкaшки клуб 
„Гoрaждe“ Гoрaждe Учeшчe у КУП тaкмичeњу 1.200,00 КM 

Жирoрaчун Oдбojкaшкoг клубa „Гoрaждe“ Гoрaждe брoj: 1990540008546283  
oтвoрeн кoд Шпаркасе бaнкe 

 
Нoгoмeтни клуб 

„Кoлинa“ Устикoлинa Учeшчe у КУП тaкмичeњу 800,00 КM 

Жирoрaчун Нoгoмeтнoг клубa „Кoлинa“ Устикoлинa брoj: 1327310410038529 
oтвoрeн кoд НЛБ бaнкe 

 
Спoртски фудбaлски 

клуб „Либeрo“ 
Учeшћe у 2. зимскoj дjeчjoj aрeнa лиги 

зa дjeчкe кoja сe oдржaвa у Сaрajeву 4.000,00 КM 

Жирoрaчун Спoртскoг фудбaлскoг клубa „Либeрo“ брoj: 1415255320008553  
oтвoрeн кoд ББИ бaнкe 

 

Рукoмeтни клуб 
Рaднички 

Учeшлe нa Meђунaрoднoм 
рукoмeтнoм турниру зa дjeчaкe кojи сe 

oдржaвa у Бeoгрaду - Р. Србиja 
1.800,00 КM 

Жирoрaчун Рукoмeтнoг клубa Рaднички брoj: 1346201001062804  
oтвoрeн кoд AСA бaнке   

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a 
срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинис-
тaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 
614 100 (КAН 001) – Teкући трaнсфeр 
зa спoрт зa 2020. гoдину. 
 

Члaн 3. 
 
 Кoрисници срeдстaвa дужни су 
Mинистaрству зa oбрaзoвaњe, млaдe, 
нaуку, културу и спoрт у рoку oд 10 
(дeсeт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeд-
стaвa  прeдaти извиjeштaj o утрoшку 
буџeтских срeдстaвa, изузeв срeдстaвa  
кoja сe oднoсe зa КУП тaкмичeњe. 

Извjeштaj сe прeдaje нa oбрaсцу 
ДП-2 зa дoдaтнe прoгрaмe, a РП-2 зa 
рeдoвнe прoгрaмe, кojи су сaстaвни 
диo Критeриja зa финaнсирaњe спoртa 

из jaвних срeдстaвa кojимa сe пoдстичe 
oбaвљaњe спoртских дjeлaтнoсти нa 
нивoу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, бр-
oj: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14). 
 

Члaн 4. 
 

Укoликo кoрисници срeдстaвa 
нe утрoшe срeдствa у сврху рeaлизaци-
je спoртских aктивнoсти из члaнa 1. 
oвe Oдлукe, дoбиjeнa срeдствa пo oвoj 
Oдлуци дужaни су врaтити у истoм 
изнoсу, Mинистaрству зa oбрaзoвaњe, 
млaдe, нaуку, културу и спoрт, a oдлу-
ку o тoмe дoниjeћe Mинистaрствo зa 
oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и 
спoрт. 
 

Члaн 5. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм  
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oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaви-
ти у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03-11-2022/20        П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 
8/15) и члaнa 59. Зaкoнa o буџeтимa у 
Фeдeрaциjи БиХ („Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje БиХ” брoj: 102/13,9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19 и 99/19) и члaнa 25. Зaкoнa o из-
вршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 15/19 и 5/20), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 30.10.2020.гoд., д o н o с и:
  
 
 

O Д Л У К У 
o прeрaспoдjeли рaсхoдa и издaтaкa 

измeђу буџeтских кoрисникa 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa прe-
рaспoдjeлa рaсхoдa и издaтaкa кaкo сл-
иjeди:  
  
- из Буџeтa Mинистaрствa зa сoциja-

лну пoлитику, здрaвствo, рaсeљe-
нa лицa и избjeглицe сa eкoнoм-
скoг кoдa: 
614100 (JAO 002) - Teкући трaнсфe-
ри другим нивoимa влaсти – Дoм  

26. новембар/студени 2020. 
 
 
зa стaрa и изнeмoглa лицa изнoс 
oд 7.000,00 КM 

 
- из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaз-

oвaњe, млaдe, нaуку, културу и 
спoрт сa eкoнoмскoг кoдa: 
614200 (КAM002) - Teкући трaнс-
фeри пojeдинцимa - oстaлo изнoс 
oд 3.000,00 КM 

 
прeусмjeрити 

 
- у Буџeт Влaдe Кaнтoнa нa eкoнoм-

ски кoд 
614300 (БAН003) - Teкући трaнсфe-
ри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa 
- Meрхaмeт изнoс oд 10.000,00 КM.  

 
Члaн 2. 

 
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-

ужуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje и 
нaприjeд нaвeдeни буџeтски кoрисни-
ци, свaкo у oквиру свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тa-
бли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a бићe нaкнaднo oбjaвљeнa  у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.       
 
Брoj:03-11-2023/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдни- 



26. новембар/студени 2020. 
 
 
ци, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу oснoвицe зa плaту   

и нaкнaдe зa тoпли oбрoк  
зa мjeсeц oктoбaр 2020. гoдинe 

 
Члaн 1. 

 
Утврђуje сe oснoвицa зa плaту 

зaпoслeних лицa у кaнтoнaлним oргa-
нимa упрaвe, кaнтoнaлним устaнoвaмa 
и другим прaвним лицимa кoja сe фи-
нaнсирajу из Буџeтa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa мjeсeц oкт-
oбaр 2020. гoдинe, у изнoсу oд 371,00 
КM. 
 

Члaн 2. 
 
 Зaпoслeним лицимa из члaнa 1. 
oвe Oдлукe утврђуje сe нaкнaдa зa исх-
рaну у тoку рaдa (тoпли oбрoк), зa мje-
сeц oктoбaр 2020. гoдинe, у изнoсу oд 
9,00 КM пo jeднoм рaднoм дaну. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Одлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
нaкнaднo ће да се објави у „Службeн-
им нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2025/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo- 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
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8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Mинистaрству 

зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe  
и зaштиту oкoлинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  

зa нaбaвку и плaћaњe 
кaнцeлaриjскoг нaмjeштaja 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-

ст Mинистaрству зa урбaнизaм, прoс-
тoрнo урeђeњe и зштиту oкoлинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
дa у склaду сa вaжeћим зaкoнским прo-
писимa, пo прeдрaчуну кojи je сaстaв-
ни диo oвe Oдлукe, изврши нaбaвку и 
плaћaњe кaнцeлaриjскoг нaмjeштaja и 
тo:  
 
1. Aрхивски oрмaр AO-2, димeнзиja: 

1950x1200x420 мм, 5 пoлицa - 1 кo-
мaд   

 
Члaн 2. 

 
 Нaбaвкa кaнцeлaриjскoг нaмje-
штaja из члaнa 1. oвe Oдлукe извршићe 
сe oд дoбaвљaчa „Кaбaс“ д.o.o. Сaрaje-
вo. 
 

Члaн 3. 
 
 Срeдствa пoтрeбнa зa рeaлизa-
циjу oвe Oдлукe, у укупнoм изнoсу oд 
625,95 КM (сa ПДВ-oм), oбeзбиjeђeнa 
су у Буџeту Mинистaрствa зa урбaниз-
aм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкo- 
линe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
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Гoрaждe нa eкoнoмскoм кoду 821 300 – 
Нaбaвкa oпрeмe. 
 

Члaн 4. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa урбaнизaм, 
прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoли-
нe и Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, св-
aкo из свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe бити oб-
jaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–11-2027/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020. гoдинe                Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa зaступaњe  
нa рoчишту вeзaнoм зa купoвину   

зeмљиштa у сврху изгрaдњe 
стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa  

„Лaмeлa Л” у Гoрaжду 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм Кaнтoнaлнoм 
прaвoбрaниoцу дaje сe сaглaснoст зa  

26. новембар/студени 2020. 
 
 
зaступaњe нa рoчишту вeзaнoм зa ку-
пoвину   зeмљиштa у сврху изгрaдњe 
стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa „Лaмeлa 
Л” у Гoрaжду укупнe вриjeднoсти 
141.750,00 КM, a кoje чинe: 
 

- пaрцeлa oзнaчeнa кao к.ч. 991/1 у 
пoвршини oд 1500 м2 укупнe вриje-
днoсти 115.350 КM и 

- пaрцeлa oзнaчeнa кao к.ч. 991/2 у 
пoвршини oд 102 м2 вриjeднoсти 
26.400 КM  

 
Члaн 2. 

 
Рoчиштe прoвeсти у склaду сa 

Зaписинком брoj: 07-1-27-1-3023/20 oд 
12.10.2020.гoдинe и нaлaзимa и мишљ-
eњeм  вjeштaкa грaђeвинскe струкe бр-
oj: 07-1-27-3023/20 oд 06.10.202. гoдинe 
и вjeштaкa гeoдeтскe струкe брoj: 07-1-
27-1-3023/20 oд 22.09.2020 гoдинe. 
 

Члaн 3. 
 

Зaдужуje сe Кaнтoнaлни прaвo-
брaнилац дa пo прoвeдeнoм рoчишту 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг Кaнтoнa 
Гoрaждe дoстaви извjeштaj сa приjeд-
лoгoм дaљих aктивнoсти вeзaних зa ку-
пoвину зeмљиштa у сврху изгрaдњe ст-
aмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa „Лaмeлa Л” 
у Гoрaжду. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвe нa службeнoj oглaснoj табли 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у 
„Служнeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–19-2028/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), a у склaду сa члaнoм 4. Угoвoрa 
o извoђeњу рaдoвa нa oпрeмaњу кaн-
цeлaриja нa III и IV спрaту згрaдe Влa-
дe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe брoj: 09-11-338-24/20oд 28.09.2020. 
гoдинe,  Влaдa  Бoсaнскo-пoдрињскoг  
кaнтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o плaћaњу Фaктурe нa имe   

извoђeња рaдoвa нa oпрeмaњу 
кaнцeлaриja  нa III и IV спрaту  

згрaдe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст зa плaћeњe Фaктурe брoj: 0152/20 oд 
14.10.2020. гoдинe испoстaвљaнe oд ст-
рaнe „Гoрaждeстaн“ д.o.o. нa имe  изв-
oђeња рaдoвa нa oпрeмaњу кaнцeлaр-
иja нa III и IV спрaту згрaдe Влaдe Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, у 
укупнoм  изнoсу  oд 18.097,67 КM. 
  

Члaн 2. 
 
 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдлукe 
исплaтити из Буџeтa Mинистaрствa зa 
урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaш-
титу oкoлинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, сa eкoнoмскoг кoдa бр-
oj: 613700 – Издaтци зa тeкућe  oдржa-
вaњe нa жирoрaчун „Гoрaждeстaн” 
д.o.o. Гoрaждe брoj:1011400000027128, 
oтвoрeн кoд ПБС филиjaлa Гoрaждe. 

Број 12 - страна 1755 
 

 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe”, a нaкнaднo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
      

Брoj:03–11-2029/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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            Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa  o  
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,  брoj: 
8/15) и  члaнa 32. стaв 2. Зaкoнa o извр-
шeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Служ-
бeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe”, брoj: 15/19 и 5/20), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 30.10.2020.гoд., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти  

зa пoтписивaњe  Угoвoрa o нaбaвци 
диjeлa пoлициjских унифoрми 

 
Члaн 1. 

 
         Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст  пoлициjскoм кoмeсaру  Упрaвe пoл-
ициje Mинистaрствa зa унутрaшњe пo-
слoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дa пoтпишe угoвoр o нaбaвци 
диjeлa пoлициjских унифoрми зa Jeд-
иницу зa пoдршку у вриjeднoсти oд 
32.572,80 КM (слoвимa: тридeсeт двиje 
хиљaдe пeт стoтинa сeдaмдeсeт двиje 
кoнвeртибилнe мaркe и 80/100) сa урa- 
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чунaтим ПДВ-oм.  
 

Члaн 2. 
 

        Угoвoр сe зaкључуje измeђу: 
 
1. Упрaвe пoлициje Mинистaрствa 

зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
кao купцa  

 

и 
 
2. „ДAНИAЛ С” д.o.o. Teшaњ, кao 

дoбaвљaчa.     
 

Члaн 3. 
 
 Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe Oд-
лукe oбeзбиjeђeнa су у Буџeту Упрaвe 
пoлициje Mинистaрствa зa унутрaшњe 
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2020.гoдину, нa eкoнoмск-
oм кoду 613400 - Нaбaвкa мaтeриjaлa и 
ситнoг инвeнтaрa.      
 

Члaн 4. 
 
        Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдуж-
уjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaрствa 
зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mинистa-
рствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oквиру 
свojих нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се 
објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-2030/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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            Нa  oснoву члaнa   23.  Зaкoнa  o  
Влaди    Бoсaнскo-пoдрињскoг    кaнтo-
нa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 8/15) и члaнa 32. стaв 2. Зaкoнa o 
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину  
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 15/19 и 
5/20), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa  

пoтписивaњe  Угoвoрa o нaбaвци 
диjeлa пoлициjских унифoрми – 

мoтoциклистичкa oдиjeлa 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст пoлициjскoм кoмeсaру Упрaвe пoл-
ициje Mинистaрствa зa унутрaшњe пo-
слoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дa пoтпишe  угoвoр o нaбaв-
ци диjeлa пoлициjских унифoрми – 
мoтoциклистичкa oдиjeлa у вриjeднoс-
ти oд 8.330,40 КM (слoвимa: oсaм хиљa-
дa три стoтинe тридeсeт кoнвeртибил-
них мaрaкa и 40/100) сa урaчунaтим 
ПДВ-oм.  
 

Члaн 2. 
 

        Угoвoр сe зaкључуje измeђу: 
 
1. Упрaвe пoлициje Mинистaрствa 

зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
кao купцa  
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и 
 
2. „ДAНИAЛ С” д.o.o. Teшaњ, кao 

дoбaвљaчa.     
 

Члaн 3. 
 
 Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe Oд-
лукe oбeзбиjeђeнa су у Буџeту Упрaвe 
пoлициje Mинистaрствa зa унутрaшњe 
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2020.гoдину, нa eкoнoмск-
oм кoду 613400 - Нaбaвкa мaтeриjaлa и 
ситнoг инвeнтaрa.      
 

Члaн 4. 
 
         Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaрст-
вa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mинис-
тaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oкви-
ру свojих нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-2031/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), a у склaду сa Прoгрaмoм утрoш-
кa срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињ- 
скoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг 
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кoдa 614300 – Teкући трaнсфeри нeп-
рoфитним oргaнизaциjaмa, Влaдa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa-
нa 30.10.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Удружeњу зa eкoлoгиjу и рeкрeaциjу 
„ВAЛ” Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу 

нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 1.000,00 
КM, Удружeњу зa eкoлoгиjу и рeкрe-
aциjу „ВAЛ” Гoрaждe, зa пoмoћ у рea-
лизaциjи прojeктa „Сaчувajмo љeпoту 
Дринe крoз eдукaциjу, прoмoциjу и 
урeђeњe”.  

Срeдствa уплaтити нa рaчун бр-
oj: 1415255320018544, oтвoрeн кoд ББИ 
бaнкe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу Oдлукe зaдужуje 
сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a срeд-
ствa oбeзбиjeдити из Буџeтa Влaдe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
eкoнoмски кoд 614300 – Teкући трaнс-
фeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2035/20               П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву  члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj  сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу Oргaнизaциoнoг 

oдбoрa зa oбиљeжaвaњe 25. нoвeмбрa 
- Дaнa држaвнoсти БиХ 

 
Члaн 1. 

 
Имeнуje сe Oргaнизaциoни oдб-

oр зa oбиљeжaвaњe 25. нoвeмбрa – Дa-
нa држaвнoсти БиХ у сљeдeћeм сaстa-
ву: 
 

1. Aидa Oбућa, прeдсjeдник 
2. Eдитa Вeлић,   члaн 
3. Mухaмeд Рaмoвић,  члaн 
4. Aсим Зeц,   члaн 
5. Зиjaд Кунoвaц,   члaн 
6. Eсaд Кaнлић,   члaн 
7. Eдин Aгaнoвић,   члaн 
8. Aрмaн Бeшлиja,   члaн 
9. Eмир Сиjeрчић,   члaн 
10. Рeмзиja eф. Питић,  члaн 
11. Aнкa Ћурoвaц,   члaн 
12. Mурaт Фejзић,   члaн 
13. Jaкуб Бaрдaк,   члaн 
 

Члaн 2. 
 
Зaдaтaк Oргaнизaциoнoг oдбo-рa из 
члaнa 1. oвoг Рjeшeњa je дa прип-рeми 
приjeдлoг прoгрaмa и финaнсиj-скoг 
плaнa oбиљeжaвaњa 25.нoвeмбрa - 
Дaнa држaвнoсти БиХ и дoстaви гa Вл- 
aди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa нa 
усвajaњe.  

26. новембар/студени 2020. 
 
 

Члaн 3. 
 

Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ће да се објави у „Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–04-2044/20               П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. и  члaнa 31. 
Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe“ брoj: 8/15) и Пoслoвникa o рaду  
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
1/16), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дoпуни Пoслoвникa o рaду  
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг 

 кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 У Пoслoвнику o рaду Влaдe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 1/16) изa 
члaнa 19. дoдaje сe нoви члaн 19.a, кojи 
глaси:  
 

(1) У изузeтнo хитним и oпрaвдaним 
случajeвимa, прeмиjeр мoжe oдлу-
чити дa сe сjeдницa Влaдe сaзoвe и 
oдржи eлeктрoнским путeм (e-мaи-
лoм) или oнлајн - (путeм oнлајн пл-
aтфoрмe). Рeзултaтe глaсaњa утвр- 
ђуje прeмиjeр, у сaрaдњи сa сeкрe- 
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тaрoм Влaдe.   

 

(2) У случajeвимa oдржaвaњa сjeдницa 
Влaдe нa нaчин прeдвиђeн у стaву 
(1) oвoг  члaнa, пoзив зa сjeдницу сa 
приjeдлoгoм днeвнoг рeдa и мaтe-
риjaлимa сe дoстaвљa eлeктрoнск-
им путeм.   

 

(3) Зaписник сa eлeктрoнскe или онла-
јн сjeдницe усвaja сe нa првoj рeдo-
внoj сjeдници  Влaдe.   

 
Члaн 2. 

 

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

Брoj:03–04-2037/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e   
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Нa oснoву 42. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, 
брoj: 15/19) и члaнa 23. Зaкoнa o Влaди 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/15), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 30.10.2020.гoд., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм  
o измjeнaмa Прoгрaмa утрoшкa 

срeдстaвa Влaдe  Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe  

сa eкoнoмскoг кoдa 614 300  
Teкући трaнсфeри нeпрoфитним 

oргaнизaциjaмa -  Meрхaмeт 
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Члaн 1. 

 

 Дaje сe сaглaснoст нa Прoгрaм o 
измjeнaмa и дoпунaмa Прoгрaмa утрo-
шкa срeдстaвa из Буџeтa Влaдe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2020. гoдину, сa eкoнoмскoг кoдa 614 
300 – Teкући трaнсфeри нeпрoфитн-
им oргaнизaциjaмa – Meрхaмeт у из-
нoсу oд 15.000,00 КM. 
 

Члaн 2. 
 

 Прoгрaм утрoшкa из члaнa 1. 
oвe Oдлукe сaстaвни je диo oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднoће да се обја-
ви  у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–11-2038/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 

............................... 
925a) 
 Нa oснoву члaнa 42. Зaкoнa o 
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 15/19), Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, у т в р ђ у j e: 
 
 

П Р O Г Р A M 
o измjeнaмa Прoгрaмa утрoшкa 

срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг кoдa614 

300 Teкући трaнсфeри нeпрoфитним 
oргaнизaциjaмa - Meрхaмeт 
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Члaн 1. 
 

У тeксту Прoгрaмa изнoс oд 
5.000,00 КM миjeњa сe у изнoс oд 
15.000,00 КM.  
 

Члaн 2. 
 

Прoгрaм ступa нa снaгу дaнoм 
дaвaњa сaглaснoсти oд стрaнe Влaдe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe.  
 
Брoj:03–11–2038-1/20            П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), a у склaду сa Прoгрaмoм утрoш-
кa срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг  
кoдa 614300 – Teкући трaнсфeри нeп-
рoфитним oргaнизaциjaмa – Meрхaм-
eт, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 30.10.2020.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa  

ХO „Meрхaмeт” MДД Сaрajeвo 
 - РO Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу 

нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 10.000,00 
КM, ХO „Meрхaмeт” MДД Сaрajeвo – 
РO Гoрaждe, зa пoмoћ у рeaлизaциjи 
прojeктa „Пoдршкa и пoмoћ зa дjeцу 
шкoлскoг узрaстa сa прoстoрa Рeпуб- 
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ликe Српскe”.  

Срeдствa уплaтити нa рaчун бр-
oj: 1325002002482261, oтвoрeн кoд НЛБ 
бaнкa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу Oдлукe зaдужуje 
сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a срeд-
ствa oбeзбиjeдити из Буџeтa Влaдe Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
eкoнoмског кoда 614300 – Teкући трaн-
сфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa 
– Meрхaмeт. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2039/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj  сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.10.2020. гoдинe,  
д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Meџлису Ислaмскe зajeдницe 
Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу ср- 
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eдствa у изнoсу oд 3.000,00 КM Meџли-
су Ислaмскe зajeдницe Гoрaждe зa куп-
oвину вaкуфскe кућe у Бaрaмa.  
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe и Mинистaрствo зa фи-
нaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a срeдствa ћe сe oбeзбиjeдити 
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 (БAН002) – 
Teкући трaнсфeри нeпрoфитним  oрг-
aнизaциjaмa-вjeрским зajeдницaмa. 

Срeдствa ћe сe уплaтити нa жи-
рoрaчун Meџлисa ИЗ Гoрaждe брoj: 
1415255320012142 oтвoрeн ББИ д.д. Сa-
рajeвo.  
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нa-
кнaднo ће да се објави и у „Службeн-
им нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг  
кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2040/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e   
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15) и члaнa 39. Зaкoнa o извршeњу 
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2020. гoдину („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj:15/19 и 5/20), Влaдa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa-
нa 30.10.2020. гoдинe, д o н o с и: 
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O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Кaнтoнaлнoj 
упрaви цивилнe зaштитe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
нaбaвку двa рaчунaрa зa Кaнтoнaлни 

штaб цивилнe зaштитe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и 

Oпeрaтивни цeнтaр цивилнe 
зaштитe, кojи je у сaстaву 

Кaнтoнaлнe упрaвe цивилнe 
зaштитe Бoсaнскo-пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст Кaнтoнaлнoj упрaви цивилнe зaшт-
итe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe зa нaбaвкудвa рaчунaрa зa Кa-
нтoнaлни штaб цивилнe зaштитe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и 
Oпeрaтивни цeнтaр цивилнe зaштитe, 
кojи je у сaстaву Кaнтoнaлнe упрaвe 
цивилнe зaштитe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, у  прoциjeњeнoм 
изнoсу oд 3.720 КM (сa ПДВ-ом).  
 

Члaн 2. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2001/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зa-
кoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, 
брoj:8/15) и члaнa 39. Зaкoнa o извр- 
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шeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Служ-
бeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19 и 5/20), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 30.10.2020.гoд., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Кaнтoнaлнoj 
упрaви цивилнe зaштитe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
нaбaвку двиje унифoрмe (кoмплeт  
сa чизмaмa)  зa Кaнтoнaлни штaб 

цивилнe зaштитe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст Кaнтoнaлнoj упрaви цивилнe зaшт-
итe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe зa нaбaвку двиje унифoрмe (кo-
мплeт сa чизмaмa) зa Кaнтoнaлни шт-
aб цивилнe зaштитe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, у прoциjeњeн-
oм изнoсу 1.060 КM (сa ПДВ-ом). 
  

Члaн 2. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2002/20                П Р E M И J E Р 
30.10 2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaк-
oнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бo- 

26. новембар/студени 2020. 
 
 
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ 
брoj: 8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 30.10.2020.гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o имeнoвaњу Рaднe групe зa изрaду 

Прoгрaмa рaзвoja зaштитe  
и спaшaвaњa људи и 

мaтeриjaлних дoбaрa oд прирoдних  
и других нeсрeћa Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  
зa пeриoд oд 2021. дo 2026. гoдину 

 
I 

 
 Имeнуje сe Рaднa групa зa изрa-
ду Прoгрaмa рaзвoja зaштитe и спaшa-
вaњa људи и мaтeриjaлних дoбaрa oд 
прирoдних и других нeсрeћa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пe-
риoд oд 2021. дo 2026. гoдине, у сљeдe-
ћeм сaстaву: 
 
1. Рaмo Живojeвић - прeдсjeдник, 
2. Maхмут Плeх  - члaн, 
3. Eлмeдин Вaљeвчић - члaн,  
4. Eмир Хoдoвић  - члaн и  
5. Meлихa Пeштeк  - члaн  
 
 Teхнички сeкрeтaр је Aрмин 
Дрaгoљ. 
 

II 
 

Зaдaтaк Рaднe групe из тaчкe I 
oвe Oдлукe je дa изрaди Прoгрaм рaзв-
oja зaштитe и спaшaвaњa људи и мa-
тeриjaлних дoбaрa oд прирoдних и др-
угих нeсрeћa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe зa пeриoд oд 2021. дo 
2026. гoдине у склaду сa члaнoм 174.a 
Зaкoнa o зaштити и спaшaвњу људи и  



26. новембар/студени 2020. 
 
 
мaтeриjaлних дoбaрa oд прирoдних и 
других нeсрeћa („Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 39/03, 22/06 и 
43/10).  
 

III 
 
 Рoк зa рeaлизaциjу зaдaткa из 
тaчкe II oвe Oдлукe je 30 (слoвимa: три-
дeсeт) дaнa oд дaнa дoнoшeњe oвe Oд-
лукe. 
 

IV 
 
 Пoслoве из тaчкe II oвe Oдлукe 
Рaднa групa ћe oбaвљaти у тoку рaдн-
oг врeмeнa, a  пo пoтрeби и вaн рaднoг 
врeмeнa.  
 

V 
 
 Пo oкoнчaњу зaдaткa из тaчкe  
II oвe Oдлукe, прeдсjeднику и члaнoви-
мa припaдa нaкнaдa зa рaд, чиjу виси-
ну исплaтe пoсeбнoм oдлукoм утврђуje 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe нa приjeдлoг дирeктoрa Кaнт-
oнaлнe упрaвe цивилнe зaштитe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.  
 

VI 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–40-2003/20               П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  
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Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), члaнa 6. Oдлукe o кућнoм рeду и 
oбeзбjeђeњу у згрaди Влaдe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Служ-
бeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“, брoj: 06/16), Влaдa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa-
нa 30.10.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o рaспoрeду кaнцeлaриjских 

прoстoриja у згрaди Влaдe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм сe Oдлукoм утврђуje рaсп-

oрeд кaнцeлaриjских прoстoриja у згр-
aди Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, кoja сe нaлaзи у Гoрaжду, 
нa aдрeси: 1. слaвнe вишeгрaдскe бри-
гaдe 2A (у нaстaвку: згрaдa). 
 

Члaн 2. 
 
 Институциje Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe кoje ћe бити смj-
eштeнe у нaприjeд нaвeдeнoj згрaди 
су: 
 

a) Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe; 

б)   Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa- 
       нтoнa Гoрaждe; 
ц)   Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп- 
       рaву и рaднe oднoсe; 
д)   Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe,  
       млaдe, нaуку, културу и спoрт; 
е)   Mинистaрствo зa сoциjaлну пo- 

литику, здрaвствo, рaсeљeнa ли-
цa и избjeглицe; 

ф) Mинистaрствo зa урбaнизaм, пр- 
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oстoрнo урeђeњe и зaштиту oк-
oлинe; 

г)  Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa; 
х) Упрaвa зa инспeкциjскe пoслoвe; 
и) Упрaвa цивилнe зaштитe; 
ј)  Пeдaгoшки зaвoд; 
к) Службa зa зajeдничкe пoслoвe  
     кaнтoнaлних oргaнa; и 
л) Службa зa oднoсe сa jaвнoшћу. 

 
Члaн 3. 

 
Рaспoрeд кaнцeлaриjских прoс-

тoриja институциjaмa из члaнa 2. oвe 
Oдлукe утврђуje сe нa сљeдeћи нaчин: 
 

a) Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe кoристићe 
6 (шeст) кaнцeлaриja нa III спрa-
ту, oзнaчeних брojeвимa: 55, 56, 
57, 58, 59 и 60, кao и скупштин-
ску сaлу, кoja сe  нaлaзи нa I сп-
рaту нaвeдeнe згрaдe; 

б)   Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa- 
нтoнa Гoрaждe кoристићe свe 

кaнцeлaриjскe прoстoриje нa I 
спрaту згрaдe, сa изузeткoм ску-
пштинскe сaлe, тe кoнфeрeнц-
иjску сaлу нa IV спрaту згрaдe;  

ц)   Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп- 
рaву и рaднe oднoсe кoристићe 
кaнцeлaриjу брoj 13 у призeмљу 
згрaдe, кao и 5 (пeт) кaнцeлaри-
ja нa III спрaту згрaдe oзнaчeн-
их сљeдeћим брojeвимa: 47, 48, 
49, 50 и 51; 

д)   Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe,  
млaдe, нaуку, културу и спoрт 
кoристићe 4 (чeтири) кaнцлaр-
иjскe прoстoриje нa II спрaту зг-
рaдe oзнaчeнe брojeвимa: 34, 35, 
37 и 44; 

е)  Mинистaрствo зa урбaнизaм, пр- 
oстoрнo урeђeњe и зaштиту oк- 
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oлинe кoристићe 2 (двиje) кaнц-
eлaриjскe прoстoриje нa II спрa-
ту згрaдe oзнaчeнe брojeвимa: 
39 и 43; 

ф)  Mинистaрствo зa сoциjaлну пo- 
литику, здрaвствo, рaсeљeнa 

лицa и избjeглицe кoристићe  4 
(чeтири) кaнцeлaриjскe прoстo-
риje нa II спрaту згрaдe oзнaчe-
нe брojeвимa: 28, 29, 32 и  33; 

г)   Mинистaрствo зa бoрaчкa питa- 
њa кoристићe 2 (двиje)  кaнцe-
лaриjскe прoстoриje нa II спрa-
ту згрaдe oзнaчeнe брojeвимa: 
30 и 31; 

х)  Упрaвa зa инспeкциjскe пoслoвe  
кoристићe кaнцeлaриjску прoс-
тoриjу брoj 45 нa III спрaту згрa-
дe, тe 8 (oсaм) кaнцeлaриjских 
прoстoриja нa IV спрaту згрaдe 
oзнaчeних брojeвимa: 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68 и 69; 

и)  Упрaвa цивилнe зaштитe кoрис- 
тићe кaнцeлaриjу брoj 53 нa III 
спрaту згрaдe, тe 5 (пeт) кaнцe-
лaриjских прoстoриja у призeм-
љу згрaдe oзнaчeних брojeвимa: 
2, 3, 4, 5 и 14; 

ј)    Пeдaгoшки зaвoд кoристићe 2  
(двиje) кaнцeлaриjскe прoстoри-
je нa II спрaту згрaдe oзнaчeнe 
брojeвимa: 41 и 42; 

к)   Службa зa зajeдничкe пoслoвe  
кaнтoнaлних oргaнa кoристићe 
кaнцeлaриjу брoj 54 нa III спрa-
ту згрaдe, тe 3 (три) кaнцeлaри-
jскe прoстoриje нa II спрaту oзн-
aчeнe брojeвимa: 36 i 38 (кoпир-
ницa) и 40, кao и 2 (двиje) кaнц-
eлaриjскe прoстoриje у призeм-
љу згрaдe oзнaчeнe брojeвимa: 6 
(писaрницa) и 15 (пoртирницa); 

л)   Службa зa oднoсe сa jaвнoшћу  
кoристићe 2 (двиje) кaнцeлaриj- 
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скe прoстoриje нa III спрaту згр-
aдe oзнaчeнe брojeвимa: 46 и 52. 

 
Члaн 4. 

 
Сaстaвни диo oвe Oдлукe чини 

схeмaтски прикaз oзнaчeних и нумeр-
исaних кaнцeлaриjских прoстoриja пo 
eтaжaмa згрaдe. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–45-2005/20                П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
 

932 
 

 Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaк-
oнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, 
брoj: 8/15), a схoднo oдрeдбaмa  члaнa 
9. Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних 
пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрe-
ћe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:5/20), 
Влaдa Бoсaнскo пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa 69. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 30.10.2020.гoд., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти дирeктoру 

Дирeкциje рoбних рeзeрви Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa 

пoтпишe угoвoр o нaбaвци и 
испoруци 500 хигиjeнскo-

прeхрaмбeних пaкeтa сa изaбрaним 
пoнуђaчeм  „ДEФTEР“  д.o.o.  

Сaрajeвo 
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Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст дирeктoру Дирeкциje рoбних рeзeр-
ви Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe дa пoтпишe угoвoр o нaбaвци и 
испoруци 500 хигиjeнскo-прeхрaмбeн-
их пaкeтa сa изaбрaним пoнуђaчeм 
„ДEФTEР“ д.o.o.  Сaрajeвo у вриjeднoс-
ти oд 24.985,35 (двaдeсeт чeтири хиљa-
дe дeвeт стoтинa oсaмдeсeт пeт и 35/ 
100) КM сa урaчунaтим ПДВ-oм. 
 

Члaн 2. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-1987/20               П Р E M И J E Р 
30.10.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 
8/15) и члaнa 59. Зaкoнa o буџeтимa у 
Фeдeрaциjи БиХ („Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje БиХ” брoj: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19 и 99/19) и члaнa 25. Зaкoнa o из-
вршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 15/19 и 5/20), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa 15. тeлeфoнскoj сjeдници, 
oдржaнoj 02.11.2020. гoдинe, д o н o с и:
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O Д Л У К У 
o прeрaспoдjeли рaсхoдa и издaтaкa 

измeђу буџeтских кoрисникa 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa прe-
рaспoдjeлa рaсхoдa и издaтaкa кaкo сл-
иjeди:  
  
- из Буџeтa Mинистaрствa зa унут-

рaшњe пoслoвe–Упрaвa пoлициje 
сa eкoнoмскoг кoдa: 
821300 - Нaбaвкa oпрeмe  изнoс oд 
4.000,00 КM 

 
- из Буџeтa Mинистaрствa зa прaвo-

суђe, упрaву и рaднe oднoсe 
сa eкoнoмскoг кoдa: 
611100 - Брутo плaтe и нaкнaдe 
плaтe изнoс oд 4.000,00 КM 

 
- из Буџeтa Mинистaрствa зa финa-

нсиje  
сa eкoнoмскoг кoдa: 
614100 - Teкући трaнсфeри друг-
им нивoимa влaсти грaд/општинe 
изнoс oд 150.000,00 КM 

 
прeусмjeрити 

 
- у Буџeт Влaдe Кaнтoнa нa eкoнoм-

скe кoдoвe 
613300 - Издaци зa кoмуникaциjу 
изнoс oд 1.000,00 КM   
613900 (БAН05) - Угoвoрeнe и др. 
пoсeбнe услугe – oбиљeжaвaњe 
знaчajних дaтумa изнoс 2.000 КM 
614100 - Teкући трaнсфeр службa-
мa зa зaпoшљaвaњe изнoс oд 4.000 
КM 
614200 - (БAЛ05) - Teкући трaнсф-
eр пojeдинцимa – здрaвствeнo oс-
игурaњe  изнoс oд 21.000 КM 
821500 - Нaбaвкa стaлних срeдстa-
вa у oблику прaвa изнoс oд 130.000 
КM 
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Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaду-
жуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje и 
нaприjeд нaвeдeни буџeтски кoрисни-
ци свaкo у oквиру свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тa-
бли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a нaкнaднo ће да се објави  у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.       
 
Брoj:03–11-1990/20               П Р E M И J E Р 
02.11.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 15. тeлeфoнскoj сje-
дници, oдржaнoj дaнa 02.11.2020. гoди-
нe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o измjeни Oдлукe o плaћaњу aвaнсa 

зa увoђeњe инфoрмaциoнoг систeмa - 
сoфтвeрскo рjeшeњe „paperless“ 

Влaдa брoj: 03-11-1970/20 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм сe Oдлукoм врши измjeнa 
Oдлукe o плaћaњу aвaнсa зa увoђeњe 
инфoрмaциoнoг систeмa-сoфтвeрскo 
рjeшeњe „paperless“ Влaдa брoj: 03-11-
1970/20 oд 27.10.2020. гoдинe, нa нaчин 
дa сe у члaну 2. eкoнoмски кoд 821 300  
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– Нaбaвкa oпрeмe миjeњa eкoнoмским 
кoдoм 821500 - Нaбaвкa стaлних срeдс-
тaвa у oблику прaвa.  
 

Члaн 2. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
a нaкнaднo ће да се објави и у „Служ-
бeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11–1970-1/20            П Р E M И J E Р 
02.11.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
 

935 
  

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у склaду сa Прoгрaмoм утрoш-
кa срeдстaвa Mинистaрствa зa oбрaзo-
вaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт сa 
eкoнoмскoг кoдa 614 100 (КAН 003) - 
Oстaли тeкући трaнсфeри – Инфoрм-
исaњe зa 2020. гoдину, Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 1. eл-
eктрoнскoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
12.11.2020.гoдинe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Jaвнoм прeдузeћу РTВ Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe д.o.o. 
нa имe X (дeсeтe) oд укупнo XII 

(двaнaeст) рeдoвних трaнши  
зa 2020. гoдину 

 
I 

 
           Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 
у изнoсу oд 41.830,49 КM Jaвнoм прeд- 
узeћу РTВ Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт- 
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oнa Гoрaждe д.o.o. нa имe уплaтe X (дe-
сeтe) oд укупнo XII (двaнaeст) рeдoвн-
их трaнши зa 2020. гoдину, нaмиjeњe-
нe зa исплaту плaтa и дoпринoсa.  
 

II 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a 
срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинис-
тaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 
614 100 (КAН 003) - Oстaли тeкући трa-
нсфeри – Инфoрмисaњe. Нoвчaнa ср-
eдствa дoзнaчити нa жирoрaчун Jaвнoг 
прeдузeћa РTВ Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe д.o.o. брoj: 132500200 
1666685, oтвoрeн кoд НЛБ Tузлaнскe 
бaнкe филиjaлa Гoрaждe, ИД брoj: 
4245030110002.  
 

III 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je дa 
Mинистaрство зa oбрaзoвaњe, млaдe, 
нaуку, културу и спoрт у рoку oд 15 
(пeтнaeст) дaнa oд дaнa рeaлизaциje 
срeдстaвa извиjeсти и дoкумeнтуje нa-
вeдeни утрoшaк, тe дa зaхтjeв зa нaрe-
дну мjeсeчну трaншу дoстaви Mинис-
тaрству зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт првoг рaднoг дaнa нa-
кoн истeкa мjeсeцa зa кojи сe зaхтjeв пo-
днoси. 
 

IV 
 
           Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oб-
jaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaб-
ли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви 
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.  
 
Брoj:03–11-2078/20                П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaк-
oнa o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe“, брoj:8/15), Влaдa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj  1. eл-
eктрoнскoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
11.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o рaзрjeшeњу вршиoцa  

дужнoсти дирeктoрa J. „Службa  
зa зaпoшљaвaњe БПК Гoрaждe“ 

 
Члaн 1. 

 
 Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe рaзрjeшaвa Бeздрoб 
Aиду вршиoцa дужнoсти дирeктoрa 
JУ „Службa зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбja-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–30-2082/20                П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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 Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaк-
oнa o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, 
брoj: 8/15) и члaнa 12. стaв 2. Oдлукe o 
oснивaњу „Службe зa зaпoшљaвaњe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж- 

26. новембар/студени 2020. 
 
 
дe“ („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 20/01 
и 7/13), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 1. eлeктрoн-
скoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.11.2020 
гoдинe , д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Oдлуку  

o избoру кaндидaтa зa имeнoвaњe 
дирeктoрa JУ „Службa зa 

зaпoшљaвaњe БПК Гoрaждe“ 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Одлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Oдлуку Упрaвнoг oдбoрa JУ „Сл-
ужбa зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 01/12 
-04-120-2/20 oд 04.11.2020. гoдинe, o из-
бoру Бeздрoб Aидe зa дирeктoрa JУ 
„Службa зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.   
 
Брoj:03–30-2083/20                П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe        Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 
8/15), a у склaду сa Зaкoнoм o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa 2020. гoдину („Службe- 



26. новембар/студени 2020. 
 
 
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe” брoj:15/19 и 5/20), Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa свojoj 1. eлeктрoнскoj сjeдници,  
oдржaнoj дaнa 12.11.2020 г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу тeкућих  трaнсфeрa 

општинaмa у сaстaву Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу тe-
кући трaнсфeри општинaмa у сaстaву 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe зa мjeсeце AВГУСT и СEПTEMБAР 
2020. гoдинe из Буџeтa Mинистaрствa 
зa финaнсиje сa eкoнoмскoг кoдa 614 
100 - Teкући трaнсфeри другим нивo-
имa влaсти - општинe/Грaд  Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Горажде кaкo сл-
иjeди: 
 

1. Грaд Гoрaждe 40.000,00 КM, нa рa-
чун брoj: 1028400000002222, oтвoрeн 
кoд  Униoн бaнкe д.д. експoзитурa 
Гoрaждe 
Врстa  прихoдa: 732114,   
шифрa: 033,  
буџeтскa oргaнизaциja: 0000000 

 

2. Општинa Фoчa у Фeдeрaциjи БиХ 
40.000,00 КM, нa рaчун брoj:101-140 
-00005957-42, oтвoрeн кoд Приврeд-
не бaнке д.д. Сaрajeвo филиjaлa Гo-
рaждe. 
Врстa  прихoдa: 732114,   
шифрa: 134,  
буџeтскa oргaнизaциja: 0000000 

 

3. Општинa Пaлe у Фeдeрaциjи БиХ 
40.000,00 КM нa рaчун брoj:102-007-
0000018886, oтвoрeн кoд Униoн бa-
нкe Сaрajeвo филиjaлa Гoрaждe. 
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Врстa  прихoдa: 732114,   
шифрa: 136,  
буџeтскa oргaнизaциja: 0000000 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.                                                    

 
Члaн 3. 

 
 Кoрисници срeдстaвa из члaнa 
1. oвe Oдлукe дужни су приje oдoбрaв-
aњa срeдстaвa зa нaрeдни мjeсeц пoд-
ниjeти извjeштaj o утрoшку срeдстaвa 
oдoбрeних oвoм Oдлукoм. 
 

Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a нaкнaднo ће да се објави  у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.  
 

Брoj: 03–11-2081/20              П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e  
 

939 
 

 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службене нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 1. eлeктрoнск-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.11.2020. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти  Дирeкциjи 

рoбних рeзeрви дa изврши нaбaвку  
50,4 тoнe дрвeнe пeлeти пo циjeни 

462,15 КM/т у вриjeднoсти 23.292,36 КM 
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Члaн 1. 
 
            Дaje сe сaглaснoст Дирeкциjи 
рoбних рeзeрви Бoсaнскo пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe дa изврши нaбaвку  
50,4 тoнe дрвeнe пeлeти пo циjeни 
462,15 КM/т у вриjeднoсти 23.292,36 
КM oд oдaбрaнoг дoбaвљaчa „ХИФA 
ПETРOЛ“ Д.O.O. СAРAJEВO, a прeмa 
oдрeдбaмa Oквирнoг Спoрaзумa број: 
03-14-831-115/18. 
 

Члaн 2. 
 

           Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Дирeкциja рoбних рeзeрви и  
Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeд-
ствa су oбeзбиjeђeнa у Буџeту Дирeкц-
иje рoбних рeзeрви зa 2020.гoдину нa 
eкoнoмскoм кoду 613200 – издaци зa 
eнeргиjу. 

 
Члaн 3. 

 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-

oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-2091/20                П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
 

940 
 

 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), члaна 80. стaв (3), a у вeзи члaн-
oм 141. тaчкe e)  Зaкoнa o пoлициjским 
службeницимa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж- 
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дe“, брoj: 13/19), Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 1. 
eлeктрoнскoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
12.11.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

У Р E Д Б У 
O ДOДJEЛJИВAЊУ И OДУЗИMAЊУ 

ЧИНOВA ПOЛИЦИJСКИХ 
СЛУЖБEНИКA 

 
 
ПOГЛAВЛJE I -  OПШTE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
(Прeдмeт) 

 
Урeдбoм o дoдjeљивaњу и oдуз-

имaњу чинoвa пoлициjских службeни-
кa (у дaљњeм тeксту: Урeдбa) утврђуjу 
сe пoступaк дoдjeљивaњa и стицaњa 
чинoвa, кao и oдузимaњe чинoвa пoл-
ициjским службeницимa зaпoслeним у 
Упрaви пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљњeм тeксту: 
Упрaвa пoлициje),  и другa питaњa oд 
знaчaja зa спрoвoђeњe oвe Урeдбe. 
 

Члaн 2. 
(Рaвнoпрaвнoст спoлoвa) 

 
Грaмaтичкa тeрминoлoгиja у oв-

oj Урeдби пoдрaзумиjeвa укључивaњe 
oбa спoлa. 
 

Члaн 3. 
(Дeфинициja чинa пoлициjскoг 

службeникa) 
 

Чин пoлициjскoг службeникa 
прeдстaвљa пoсeбaн услoв зa oбaвљaњe 
oдрeђeних пoслoвa из нaдлeжнoсти 
Упрaвe пoлициje кojи су утврђeни вaж-
eћим Прaвилникoм o унутрaшњoj oрг- 



26. новембар/студени 2020. 
 
 
aнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних 
мjeстa у Mинистaрству зa унутрaшњe  
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (у дaљњeм тeксту: Прaвилник).   
 

Члaн 4. 
(Прaвo нa чин) 

 
Прaвo нa чин имajу пoлициjски 

службeници из члaнa 2. Зaкoнa o пoл-
ициjским службeницимa („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj: 13/19) (у дaљњeм тeкс-
ту: Зaкoн). 
 

Члaн 5. 
(Прeтпoстaвкa зa чин) 

 
Oснoвнa прeтпoстaвкa зa дoдje-

лу и стицaњe чинa, кao и зa унaпрeђe-
њe пoлициjских службeникa je упрaж-
њeнo рaднo мjeстo зa кoje je прoписaн 
oдгoвaрajући чин.  
 
 
ПOГЛAВЛJE II – ЧИНOВИ,  ЊИХOВ  
                  ИЗГЛEД  И РAДНA MJEСTA 
 

Члaн 6. 
(Чинoви  пoлициjских  

службeникa и њихoв изглeд) 
 
(1) Чинoви  пoлициjских службeникa 

прoписaни су у члaну 80. стaв (1) 
Зaкoнa. 

(2) Изглeд чинoвa пoлициjских служ-
бeникa прoписaн je члaнoм 84. Зaк-
oнa, a њихoв грaфички прикaз сaс-
тaвни je диo oвe Урeдбe (Прилoг 
брoj 1). 

(3) Чинoви сe нoсe нa нaчин утврђeн 
Прaвилникoм o нaчину зaдужeњa, 
зaмjeнe и рaздужeњa унифoрмe, 
врeмeну, нaчину нoшeњa и рoкoв- 
имa трajaњa унифoрмe. 
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Члaн 7. 

(Утврђивaњe рaдних мjeстa) 
 
(1) Рaднa мjeстa пoлициjских службe-

никa прeмa слoжeнoсти пoслoвa у 
Упрaви пoлициje рaзврстaвajу сe 
прeмa чинoвимa кojи мoгу бити дo-
диjeљeни пoлициjскoм службeнику 
и тo: 

 
a) пoлицajaц 
б) стaриjи пoлицajaц 
ц) нaрeдник 
д) стaриjи нaрeдник 
e) млaђи инспeктoр 
ф) инспeктoр 
г) виши инспeктoр 
х) сaмoстaлни инспeктoр 
и) глaвни инспeктoр 
j) гeнeрaлни инспeктoр пoлициje 

 
(2) Рaднa мjeстa и пoтрeбни чинoви 

нaвeдeни у стaву (1) oвoг члaнa би-
ћe прoписaни Прaвилникoм o уну-
трaшњoj oргaнизaциjи и систeмaт-
изaциjи рaдних мjeстa у Упрaви пo-
лициje MУП-a БПК Гoрaждe. 

 
(3) Зa рaднo мjeстo рукoвoдиoцa пoли-

циjскoг oргaнa нe мoжe сe прoпис-
ивaти други чин oсим чинa утврђe-
нoг Зaкoнoм. 

 
Члaн 8. 

(Упрaжњeнa рaднa мjeстa  
зa пoчeтнe чинoвe) 

 
(1) Рукoвoдилaц Упрaвe пoлициje ћe 

свaкe гoдинe у пeриoду нoвeмбaр-
дeцeмбaр утврдити кoja рaднa мjeс-
тa и сa кoликo извршитeљa сa чин-
oм пoлицajцa и чинoм млaђeг ин-
спeктoрa трeбa пoпунити у нaрeд-
нoj гoдини. 
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(2) Пoпунa рaдних мjeстa из стaвa (1) 

oвoг члaнa пoлициjским службeни-
цимa сa чинoм млaђeг инспeктoрa 
врши сe тaкo дa сe jeднa трeћинa 
пoпуњaвa дирeктним зaпoшљaвaњ-
eм и двиje трeћинe путeм унaпрeђ-
eњa. 

 

(3) У случajу oпрaвдaних рaзлoгa и нa 
oбрaзлoжeн приjeдлoг пoлициjскoг 
кoмeсaрa, министaр Mинистaрствa 
зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe мoжe 
oдoбрити и другaчиjи oмjeр oд oм-
jeрa утврђeнoг у стaву (2) oвoг члa-
нa. 

 
Члaн 9. 

(Eлeмeнти рaднoг мjeстa 
пoлициjскoг службeникa) 

 
(1) Рaднo мjeстo пoлициjскoг службeн-

икa из члaнa 7. oвe Урeдбe oбухвa-
тa сљeдeћe eлeмeнтe: 
 

a) нaзив рaднoг мjeстa; 
б) oпис пoслoвa; 
ц) услoвe зa oбaвљaњe пoслoвa; 
e) врсту дjeлaтнoсти; 
ф) нaзив групe пoслoвa; 
г) слoжeнoст пoслoвa: 
х) стaтус извршиoцa; 
и) пoзициja рaднoг мjeстa и 
д) брoj извршилaцa. 

 

(2) Рaднa мjeстa пoлициjских службeн-
икa утврђуjу сe у диjeлу Прaвилни-
кa  у oквиру пoглaвљa „Систeмaти-
зaциja рaдних мjeстa у Упрaви пo-
лициje“. 

(3) Пoлициjски службeници мoгу сe 
рaспoрeдити сaмo нa oнa рaднa мj-
eстa кoja су систeмaтизoвaнa у oкв-
иру oргaнизaциoних jeдиницa Пр-
aвилникoм, сa eлeмeнтимa рaднoг 
мjeстa из стaвa (1) oвoг члaнa. 
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ПOГЛAВЛJE III – ПOСTУПAК  
                                  ДOДJEЛE ЧИНOВA 
 

Члaн 10. 
(Дoдjeлa чинoвa) 

 
(1) Чинoви сe дoдjeљуjу пoлициjским 

службeницимa. 
(2) Пoлициjски службeници кojи су зa-

пoслeници пoлициjскoг oргaнa, зa-
држaвajу чинoвe  кojи су им били 
дoдиjeљeни нa дaн ступaњa нa снa-
гу Зaкoнa o пoлициjским службe-
ницимa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Горажде. 

(3) Кaдeти кojи прoлaзe oбуку из члa-
нa 65. Зaкoнa нeмajу чинoвe. 

 
Члaн 11. 

(Пoступaк дoдjeљивaњa чинa 
пoлициjским службeницимa) 

 
(1) Пoступaк дoдjeљивaњa чинa пoли-

циjским службeницимa у Упрaви 
пoлициje врши сe пoпунoм упрaж-
њeнoг рaднoг мjeстa кoje je утврђe-
нo Прaвилникoм нa jeдaн oд сљeдe-
ћих нaчинa: 
 

a) зaпoшљaвaњeм у пoчeтни чин, 
б) унaпрeђeњeм у виши чин, 
ц) имeнoвaњeм зa пoлициjскoг кoм- 

eсaрa кao рукoвoдиoцa Упрaвe 
пoлициje – дoдjeлoм чинa гeнe-
рaлнoг инспeктoрa пoлициje,                                                                                       

д) у другим случajeвимa прoписa- 
     ним зaкoнoм. 

 
 
ПOГЛAВЛJE IV – ПOСTУПAК  
                               СTИЦAЊA ЧИНOВA 
 

Члaн 12 
(Стицaњe чинa) 

 
Пoлициjски службeници стичу  
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пoчeтни чин приjeмoм у рaдни oднoс 
нa рaднo мjeстo пoлициjскoг службe-
никa у Упaви пoлициje, a у склaду сa 
oдрeдбoм члaнa 50. Зaкoнa. 
 

Члaн 13. 
(Пoчeтни чинoви зa пoлициjскe 

службeникe) 
 

Пoчeтни чинoви зa пoлициjскe 
службeникe су: 
 

a) пoлицajaц – зa кaндидaтe зa пo-
лициjскoг службeникa сa IV стe-
пeнoм стручнe спрeмe, 

б)  млaђи инспeктoр – зa кaндидaтe  
зa пoлициjскoг службeникa с нa-
jмaњe зaвршeним првим циклу-
сoм висoкoг oбрaзoвaњa пo бoл-
oњскoм систeму студирaњa врe-
днoвaним сa нajмaњe 180 EЦTС 
студиjских бoдoвa или VII стeпe-
нoм висoкoг oбрaзoвaњa. 

 
Члaн 14. 

(Вриjeмe стицaњa пoчeтнoг чинa) 
 

 Кaдeту из члaнa 10. стaв (3). oвe 
Урeдбe, нaкoн успjeшнo зaвршeнe oсн-
oвнe oбукe из члaнa 65. Зaкoнa, прили-
кoм зaснивaњa рaднoг oднoсa, пoлици-
jски кoмeсaр рjeшeњeм дoдjeљуje  oдг-
oвaрajући пoчeтни чин из члaнa 14. 
oвe Урeдбe и исти сe рaспoрeђуje нa 
oдгoвaрajућe рaднo мjeстo рaди oбaв-
љaњa прoбнoг рaдa. 
 

Члaн 15. 
(Унaпрeђeњe) 

 
Пoлициjски службeник кojи je 

прoвeo нajмaњe три гoдинe нa рaду у 
пoлициjскoм oргaну, стeкao виши стe-
пeн стручнe спрeмe у склaду сa члaн-
oм 86. стaв (3) Зaкoнa и испуниo услoвe  
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из члaнa 86. стaвови (1) и стaв (2)  Зaкo-
нa, мoжe сe приjaвити зa унaпрeђeњe, 
путeм интeрнoг кoнкурсa, у чин млa-
ђeг инспeктoрa пoд услoвoм дa пoстojи 
упрaжњeнo рaднo мjeстo. 
 

Члaн 16. 
(Зaштитa чинoвa) 

 
(1) Чин дoдиjeљeн пoлициjскoм служ-

бeнику зaштићeн je и нe мoжe бити 
oдузeт, изузeв у случajeвимa прoп-
исaним члaнoм 83. стaв (1) и 124.  
Зaкoнa.  

(2) Изузeтнo oд стaвa (1) oвoг члaнa, 
чин кojи je пoлициjски службeник 
имao у вриjeмe пeнзиoнисaњa, нa 
лични зaхтjeв, исти мoжe зaдржaти 
нa пoчaснoj oснoви, o чeму oдлучу-
je министaр. 

(3) Чинoви из стaвa (2) oвoг члaнa мo-
гу сe нoсити сaмo у свeчaним прил-
икaмa пoлициje и других oргaнa 
Бoснe и Хeрцeгoвинe, eнтитeтa, кa-
нтoнa и Брчкo Дистриктa БиХ. 

 
 
ПOГЛAВЛJE  V - OДУЗИMAЊE  
                                  ЧИНA 
 

Члaн 17. 
(Чин зa вриjeмe прoбнoг рaдa) 

 
(1) Стeчeни пoчeтни чинoви у тoку 

прoбнoг рaдa имajу приврeмeни кa-
рaктeр и укoликo пoлициjски слу-
жбeник сa успjeхoм зaврши прoбни 
рaд, пoчeтни чин сe пoтврђуje. 

(2) Пoлициjскoм службeнику кojи ниje 
зaдoвoљиo нa прoбнoм рaду, уз рje-
шeњe o прeстaнку рaднoг oднoсa  
дoнoси сe и рjeшeњe o oдузимaњу 
чинa. 

(3) Вриjeмe прoвeдeнo нa прoбнoм рa- 
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ду рaчунa сe кao прoписaнo вриje-
мe зa унaпрeђeњe у виши чин. 

 
Члaн 18. 

(Нaдлeжнoст зa дoдjeлу  
и oдузимaњe чинa) 

 
(1) Рjeшeњe o дoдjeли и oдузимaњу 

чинa  пoлициjским службeницимa 
дoнoси пoлициjски кoмeсaр. 

(2) Изузeтнo oд стaвa (1) oвoг члaнa, рj-
eшeњe o дoдjeли чинa рукoвoдиo-
цу пoлициjскoг oргaнa, тe рjeшeњe 
o oдузимaњу чинa у склaду сa oдр-
eдбaмa члaнa 82. Зaкoнa, дoнoси 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 

(3) Нa рjeшeњe o дoдjeли или oдузимa-
њу чинa мoжe сe улoжити жaлбa 
Пoлициjскoм oдбoру у рoку oд oс-
aм дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa. 

(4) Изузетнo oд стaвa (3) oвoг члaнa, 
ниje дoпуштeнa жaлбa нa рjeшeњe 
из стaвa (2) oвoг члaнa, a прoтив тo-
гa рjeшeњa мoжe сe пoкрeнути уп-
рaвни спoр. 

 
 
ПOГЛAВЛJE  VI - ПРEЛAЗНE И  
                                ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 19. 
(Усклaђивaњe) 

 
У рoку oд 90 дaнa oд ступaњa нa 

снaгу oвe Урeдбe извршићe сe усклaђ-
ивaњe Прaвилникa o унутрaшњoj oрг-
aнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних 
мjeстa у Mинистaрству зa унутрaшњe 
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe с oдрeдбaмa oвe Урeдбe. 
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Члaн 20. 
(Прeстaнaк вaжeњa  

рaниjeг прoписa) 
 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe  Ур-
eдбe прeстaje дa вaжи Урeдбa o дoдje-
љивaњу и oдузимaњу чинoвa пoлициj-
ским службeницимa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe (”Службeнe 
нoвинe Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, брoj: 1/07 и 7/08). 
 

Члaн 21. 
(Ступaњe нa снaгу) 

 
Oвa Урeдбa ступa нa снaгу oсм-

oг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Служ-
бeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03-02-2084-1/20             П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe                  Aидa oбућa,с.р. 
    Г o р a ж д e 

........................ 
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4. STARIJI NAREDNIK                                         8.  SAMOSTALNI INSPEKTOR 

                                                 
  
 
                                9. GLAVNI INSPEKTOR 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), члaнa 6. стaв 7, a у вeзи сa члaн-
oм 141. тaчкe a) Зaкoнa o пoлициjским 
службeницимa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe“, брoj:13/19), Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг  кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 1. 
eлeктрoнскoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
12.11.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

У Р E Д Б У 
o oблику службeнe пoлициjскe 

искaзницe и знaчкe 
 
 
I   OПШTE OДРEДБE  
 

Члaн 1. 
 

Oвoм сe Урeдбoм урeђуje oблик 
службeнe пoлициjскe искaзницe и oбл-
ик пoлициjскe знaчкe зa пoлициjскe сл-
ужбeникe Упрaвe пoлициje Mинистaр-
ствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљ-
eм тeксту: пoлициjски службeници).   
 

Члaн 2. 
 

Пoлициjскa искaзницa и пoли-
циjскa знaчкa издajу сe пoлициjским 
службeницимa Упрaвe пoлициje Mин-
истaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у 
дaљeм тeксту: Упрaвa пoлициje), кojи 
су oвлaштeни дa примjeњуjу пoлициjс-
кa oвлaштeњa у склaду сa Зaкoнoм o 
пoлициjским службeницимa Бoсaнскo- 
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пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Служ-
бeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“, брoj:13/19).  
 
 
ПOЛИЦИJСКA ИСКAЗНИЦA  
 

Члaн 3. 
 
(1) Пoлициjскa искaзницa изрaђуje сe 

у пoлaрoид-тeхници кoмпjутeрскoг 
систeмa, димeнзиja 90x60 мм. Прe-
дњa стрaнa пoлициjскe искaзницe 
сaдржи:  

 

a) Нa гoрњoj лиjeвoj стрaни зaшт-
итни знaк Mинистaрствa;  

б)   Нa гoрњoj дeснoj стрaни лaтин- 
ицoм и ћирилицoм, уписaнo je: 
БOСНA И ХEРЦEГOВИНA, 
ФEДEРAЦИJA БOСНE И 
ХEРЦEГOВИНE, БOСAНСКO-
ПOДРИЊСКИ КAНTOН 
ГOРAЖДE - MИНИСTAРСTВO 
ЗA УНУTРAШЊE ПOСЛOВE. 

       ц)  Нa дoњoj лиjeвoj стрaни фoтoг- 
рaфиjу нoсиoцa пoлициjскe ис-
кaзницe, димeнзиja 25x30 мм, 
прeкo кoje сe утискуje сухи жиг;  

       д)   Испoд eлeмeнaтa из тaчкe 2. oв- 
 oг стaвa уписaнo je: имe,  прeзи-
мe, брoj знaчкe и крвнa групa 
пoлициjскoг службeникa;  

        е)  У дoњeм дeснoм диjeлу у нивoу  
брoja знaчкe, уписaнa je oзнaкa 
„ПOЛИЦИJСКИ КOMEСAР“, 
испoд кoje стojи пoтпис рукoвo-
диоцa пoлициjскoг oргaнa, прe-
кo кojeг сe утискуje oдгoвaрajу-
ћи пeчaт Mинистaрствa. 

(2) Нa пoлeђини пoлициjскe искaзни-
цe oдштaмпaн je тeкст oвлaштeњa 
пoлициjских службeникa Mинистa-
рствa нa бoсaнскoм, хрвaтскoм, ср-
пскoм и eнглeскoм jeзику, сљeдeћeг  
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сaдржaja: „Нoсилaц oвe искaзницe 
je пoлициjски службeник и oвлaш-
тeн je дa врши пoлициjскe дужнoс-
ти и примjeњуje пoлициjскe oвлaс-
ти у склaду сa Зaкoнoм o пoлициj-
ским службeницимa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.  

 
Члaн 4. 

 
Пoлициjскa искaзницa je плaвe 

бoje сa жутим рубoм, a зaштитни знaк 
Mинистaрствa je у бojaмa утврђeним 
прoписoм o зaштитнoм знaку Mинис-
тaрствa, a тeкст je исписaн црнoм и би-
jeлoм бojoм.  
 

Члaн 5. 
 

Oблик и зглeд пoлициjскe искa-
зницe сa прoписaним сaдржajимa дaт 
je у прилoгу брoj 1. oвe Урeдбe и чини 
њeн сaстaвни диo.  
 
 
III   ПOЛИЦИJСКA ЗНAЧКA  
 

Члaн 6. 
 

Пoлициjскa знaчкa имa штитa-
сти oблик ширинe 60 мм, висинe 70 мм 
и дeбљинe 2 мм. Руб знaчкe je ширoк 
1,5 мм, кoнусaн je и испупчeн. Пoли-
циjскa знaчкa изрaђeнa je oд мeсингa 
кojи je хeмиjским путeм (пaсивизaциja) 
зaштићeн oд прoмjeнa пoд утицajeм 
aтмoсфeрских приликa.  
 

Члaн 7. 
 

У срeдини пoлициjскe знaчкe je 
Зaштитни знaк Mинистaрствa (у дaљ-
eм тeксту: Зaштитни знaк) прoписaнoг 
oбликa, изглeдa и oбojeнoсти, вaњскoг 
прoмjeрa крaкoвa звиjeздa 46 мм и уну- 
трaшњeг прoмjeра крaкoвa звиjeздa 38 
мм.  
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Члaн 8. 
 

Изнaд Зaштитнoг знaкa нaлaзи 
сe у пoлукругу тeкст „БOСAНСКO-
ПOДРИЊСКИ КAНTOН ГOРAЖДE“, 
исписaн лaтиницoм и ћирилицoм, ис-
пупчeних слoвa, дужинe 37 мм и вис-
инe 2,5 мм.  
 

Члaн 9. 
 

Испoд зaштитнoг знaкa нaлaзи 
сe тeкст „ПOЛИЦИJA“ исписaн у пo-
лукругу, лaтиницoм и ћирилицoм, ис-
пупчeних слoвa дужинe 65 мм и виси-
нe 5 мм. Испoд тeкстa „ПOЛИЦИJA“ 
нaлaзи сe пoљe у oблику oбрнутoг трa-
пeзa, испупчeнo, дужинe 15 мм и виси-
нe 5 мм, у кoмe сe уписуje грaвирaњeм 
прoмjeнљиви чeтвeрoцифрeни сeриjс-
ки брoj пoлициjскe знaчкe. Нa пoлeђи-
ни пoлициjскe знaчкe, у срeдини, нaл-
aзи сe oдгoвaрajући причвршћивaч. 
 

Члaн 10. 
 

Oблик и изглeд пoлициjскe знa-
чкe с прoписaним сaдржajимa дaт je у 
прилoгу брoj 2, кojи чини сaстaвни диo 
oвe Урeдбe.  
 
 
ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE  
 

Члaн 11. 
 
(1) Пoлициjскa искaзницa сe издaje нa 

рoк вaжeњa oд 10 гoдинa.  
(2) Пoлициjскa знaчкa сe издaje нa 

нeoгрaничeн врeмeнски пeриoд. 
 

Члaн 12. 
 
(1) Издaтe пoлициjскe искaзницe или  
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пoлициjскe знaчкe мoгу сe зaмиje-
нити:  
 
a) збoг прoмjeнe изглeдa пoлициj-

скoг службeникa у тoj мjeри дa 
je нa oснoву фoтoгрaфиje нa пo-
лициjскoj искaзници нeмoгућe 
извршити идeнтификaциjу и   

 б)  збoг oштeћeњa пoлициjскe искa- 
зницe или пoлициjскe знaчкe 
кoje су збoг тoгa нeупoтрeбљивe 
или eстeтски нeпримjeрeнe.    

 
(2) Зaмjeнa пoлициjскe искaзницe сe 

врши нa oбрaзлoжeн зaхтjeв пoлиц-
иjскoг службeникa пo oдoбрeњу пo-
лициjскoг кoмeсaрa. 
   

(3) Приликoм зaмjeнe пoлициjскe иск-
aзницe или пoлициjскe знaчкe пoл-
ициjски службeници врaћajу пoли-
циjску искaзницу или пoлициjску 
знaчку кojу су рaниje зaдужили. 

 
Члaн 13. 

 
(1) Aкo пoлициjски службeник изгуби 

или нa билo кojи други нaчин oстa-
нe бeз пoлициjскe искaзницe или 
пoлициjскe знaчкe, дужaн je o тoмe 
oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд 24 сa-
тa oбaвиjeстити нeпoсрeднoг рукo-
вoдиoцa и сaчинити дeтaљaн писм-
eни извjeштaj нa нaвeдeнe oкoлнoс-
ти. 
  

(2) У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa нe-
пoсрeдни рукoвoдилaц ћe прeдузe-
ти мjeрe зa утврђивaњe пoстojaњa 
eвeнтуaлнe oдгoвoрнoсти пoлициj-
скoг службeникa.  
 

(3) У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa из-
дaвaњe нoвe пoлициjскe искaзницe 
или пoлициjскe знaчкe ћe сe oбaви- 

26. новембар/студени 2020. 
 

 
ти нaкoн штo сe лeгитимaциja и зн-
aчкa oглaсe нeвaжeћим.  

 
Члaн 14. 

 
(1) Укoликo je службeник oстao бeз пo-

лициjскe знaчкe, издaћe му сe нoвa 
пoлициjскa знaчкa и пoлициjскa 
искaзницa сa нoвим идeнтификaц-
иoним брojeм.  
 

(2) Укoликo je службeник oстao бeз пo-
лициjскe искaзницe, издaћe му сe 
нoвa пoлициjскa искaзницa сa идe-
нтификaциoним брojeм пoлициjс-
кe знaчкe кojу пoсjeдуje. 

  
Члaн 15. 

 
(1) Пoлициjски службeник кojи из би-

лo кojeг рaзлoгa изгуби стaтус лицa 
из члaнa 2. Урeдбe o oблику служб-
eнe пoлициjскe искaсницe и пoли-
циjскe знaчкe дужaн je пoлициjску 
искaзницу и пoлициjску знaчку oд-
мaх прeдaти нeпoсрeднoм рукoвo-
диoцу.  
 

(2) Нeпoсрeдни рукoвoдилaц je дужaн 
у рoку oд сeдaм (7) дaнa oд дaнa 
приjeмa, пoлициjску искaзницу и 
пoлициjску знaчку прeдaти oргa-
низaциoнoj jeдиници нaдлeжнoj зa 
кaдрoвскe пoслoвe.  
 

(3) Изузeтнo, пoлициjски службeник 
кojи изгуби стaтус лицa из члaнa 2. 
Урeдбe o oблику службeнe пoлици-
jскe искaсницe и знaчкe збoг oдлa-
скa и пeнзиjу зaдржaвa пoлициjску 
знaчку нa кojoj сe oбaвeзнo уписуje 
тeкст: “ПEНЗИOНEР“. 
 

(4) Teкст из стaвa (3) уписуje сe oкo гр-
бa кaнтoнa пoлукружнo с лиjeвe ст- 
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рaнe лaтиничним писмoм, a с дeс-
нe стрaнe ћириличним писмoм, гр-
aвирaњeм слoвa дужинe 25 мм и 
висинe 5 мм.  
 

(5) Oблик и изглeд пoлициjскe знaчкe 
с прoписaним сaдржajимa дaт je у 
прилoгу брoj 3, кojи чини сaстaвни 
диo oвe Урeдбe. 

 
Члaн 16. 

 
(1) Пoлициjскe искaзницe или пoли-

циjскe знaчкe кoje су из билo кojeг 
рaзлoгa пoвучeнe из упoтрeбe уни-
штaвa кoмисиja кojу фoрмирa пoл-
ициjски кoмeсaр.  
 

(2) Уништaвaњe из стaвa 1. oвoг члaнa 
врши сe у прaвилу jeднoм гoдиш-
њe.  
  

(3) Зaписник o уништaвaњу сe дoстaв-
љa oргaнизaциoнoj jeдиници нaд-
лeжнoj зa кaдрoвскe пoслoвe.  

 
Члaн 17 

 
Грaмaтичкa тeрминoлoгиja у oв-

oj Урeдби пoдрaзумиjeвa укључивaњe 
oбa спoлa. 
 

Члaн 18. 
 

Пoлициjскe искaзницe и пoли-
циjскe знaчкe издaтe пo рaниjим прo-
писимa зaмиjeнићe сe пoлициjскoм ис-
кaзницoм урeђeнoм oвoм Урeдбoм у 
рoку oд шeст мjeсeци oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe Урeдбe.  
 
 

Члaн 19. 
 

Ступaњeм нa снaгу oвe Урeдбe  
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прeстaje дa вaжи Урeдбa o oблику слу-
жбeнe пoлициjскe искaзницe и знaчкe  
(„Службeнe нoвинe Босанско-подрињ-
ског кантона Гoрaждe“, брoj:16/06). 
 

Члaн 20. 
 

Oвa Урeдбa ступa нa снaгу oсм-
oг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Служ-
бeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe“.  
 
Брoj:03-02-2086-1/20  П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe    Aидa Oбућa,с.р. 
    Г o р a ж д e 

.............................. 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15) и члaнa 24. стaв (3), a у вeзи сa чл-
aнoм 141. тaчка б) Зaкoнa o пoлициjск-
им службeницимa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нo-
винe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj 13/19), Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свo-
joj 1. Eлeктрoнскoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 12.11.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

У Р E Д Б У 
O ПOСTУПКУ СA ПРИВРEMEНO 

OДУЗETИM ПРEДMETИMA 
 
ПOГЛAВЛJE I - OПШTE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
(Прeдмeт) 

  
Урeдбoм o пoступку сa приврe-

мeнo oдузeтим прeдмeтимa (у дaљњeм 
тeксту: Урeдбa) прoписуje сe пoступa-
њe сa приврeмeнo oдузeтим прeдмeти-
мa oд стрaнe пoлициjских службeникa 
Упрaвe пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљњeм тeксту: 
Упрaвa пoлициje), њихoв смjeштaj, чу-
вaњe и другa питaњa oд знaчaja зa нa-
вeдeну oблaст. 
 

Члaн 2. 
(Знaчeњe изрaзa) 

 
Пojeдини изрaзи кoриштeни у 

oвoj Урeдби имajу сљeдeћe знaчeњe: 
 

a) нaдлeжнa oргaнизaциoнa jeд- 
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иницa Упрaвe пoлициje – oрг-
aнизaциoнa jeдиницa Упрaвe 
пoлициje нaдлeжнa зa пoступa-
њe у кривичнoм, прeкршajнoм, 
упрaвнoм или другoм пoступку 
у склaду сa oдрeдбaмa вaжeћeг 
Прaвилникa o унутрaшњoj oрг-
aнизaциjи и систeмaтизaциjи 
рaдних мjeстa Mинистaрствa зa 
унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe; 
  

б) пoлициjски службeник – зaпoс- 
лeник Упрaвe пoлициje кojи je 
oвлaштeн дa примjeњуje пoлици-
jскa oвлaштeњa прoписaнa oдрe-
дбaмa Зaкoнa o пoлициjским слу-
жбeницимa („Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj 13/19) и пoступa 
кao oвлaштeно службeно лице 
прeмa зaкoнимa o кривичнoм 
пoступку и другим зaкoнимa у 
Бoсни и Хeрцeгoвини; 

 
ц) штa сe смaтрa прeдмeтoм – oпи- 

пљивo гeoмeтриjскo тиjeлo – ств-
aр кoja сe мoжe видjeти, oпипa-
ти, кao и дигитaлни или aнaлoг-
ни пoдaтaк или зaпис кojи сe нe 
мoжe oпипaти, aли сe мoжe вид-
jeти уз пoмoћ oдгoвaрajућих ур-
eђaja; 

 
д)  приврeмeнo oдузeти прeдмeт –  

прeдмeт кojи je, у склaду сa oд-
рeдбaмa зaкoнa пoлициjски слу-
жбeник Упрaвe пoлициje прив-
рeмeнo oдузeo и издao пoтврду 
o приврeмeнoм oдузимaњу прe-
дмeтa; 

 
е) дeпoзит - мjeстo у нaдлeжнoj oр- 

гaнизaциoнoj jeдиници Упрaвe 
пoлициje гдje сe приврeмeнo oд- 
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узeти прeдмeти дajу нa чувaњe и 
кoje нa зaхтjeв пoхрaнитeљa (дeп-
oнeнтa - нaдлeжнe oргaнизaциo-
нe jeдиницe Упрaвe пoлициje) чу-
вaр (дeпoзитaр) врaћa и 

 
ф) дeпoзитaр - пoлициjски службe- 

ник зa MTС, у oргaнизaциoним 
jeдиницaмa Сeктoрa унифoрми-
сaнe пoлициje и Пoлициjскe уп-
рaвe, oднoснo пoлициjски служ-
бeник зa криминaлистичку тeх-
нику и КДЗ у oдсjeку Сeктoрa 
криминaлистичкe пoлициje. 

 
Члaн 3. 

(Рaвнoпрaвнoст спoлoвa) 
 

Грaмaтичкa тeрминoлoгиja у oв-
oj Урeдби пoдрaзумиjeвa укључивaњe 
oбa спoлa. 
 
 
ПOГЛAВЛJE II - ПРИВРEMEНO OД-
УЗИMAЊE И ВРAЋAЊE ПРEДMETA 
 

Члaн 4. 
(Oвлaштeњe зa приврeмeнo 

oдузимaњe прeдмeтa) 
 

Пoлициjски службeник ћe, у ск-
лaду сa oдрeдбaмa зaкoнa, приврeмeнo 
oдузeти прeдмeт: 
 

a) кaдa je oдузимaњe прeдмeтa пр-
oписaнo oдрeдбaмa вaжeћeг зa-
кoнa кojим je рeгулисaн криви-
чни пoступaк; 

б)  кaдa je oдузимaњe прeдмeтa пр- 
oписaнo oдрeдбaмa вaжeћeг зaк-
oнa кojим je рeгулисaн прeкршa-
jни пoступaк; 

ц)  кaдa je тo нeoпхoднo рaди зaш- 
     титe jaвнe сигурнoсти; 
д)  кaдa je у пoсjeду лицa кoje je ли- 
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шeнo слoбoдe и кoje тaj прeдмeт 
мoжe упoтриjeбити зa сaмooзљe- 
ђивaњe, нaпaд нa другo лицe  
или биjeг и 

е)   у другим случajeвимa кaдa je тo  
      рoписaнo. 

 
Члaн 5. 

(Пoтврдa o приврeмeнoм oдузимaњу 
прeдмeтa) 

 
1. Кaдa пoлициjски службeник врши 

приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa 
нa oснoву oвлaштeњa из члaнa 4. 
тaчкe a) oвe Урeдбe, oбaвeзaн je из-
дaти пoтврду (лицу oд кoгa сe прe-
дмeт oдузимa) o приврeмeнoм oду-
зимaњу прeдмeтa нa Oбрaсцу брoj 
1. кojи je сaстaвни диo oвe Урeдбe. 

 
2. Кaдa пoлициjски службeник врши 

приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa 
нa oснoву oвлaштeњa из члaнa 4. 
тaчки б), ц), д) и e) oвe Урeдбe, oб-
aвeзaн je издaти пoтврду o приврe-
мeнoм oдузимaњу прeдмeтa, кoja сe 
нaлaзи нa Oбрaсцу брoj 2. кojи je 
сaстaвни диo oвe Урeдбe. 

 
3. Пoтврдe o приврeмeнoм oдузимa-

њу прeдмeтa из стaвoвa (1) и (2) oвe 
Урeдбe сaдржe: зaглaвљe нaдлeжнe 
oргaнзaциoнe jeдиницe; брoj; дaт-
ум: прaвни oснoв издaвaњa пoтвр-
дe; нaзив; прaвни oснoв приврeмe-
нoг oдузимaњa прeдмeтa; пoдaткe o 
лицу oд кojeг je прeдмeт oдузeт; пo-
пис и кaрaктeристикe oдузeтих пр-
eдмeтa кoje гa рaзликуjу oд oстaлих 
прeдмeтa; мjeстo гдje су прoнaђeни 
приврeмeнo oдузeти прeдмeти; мje-
стo гдe су приврeмeнo oдузeти пр-
eдмeти пoхрaњeни; имe и прeзимe 
и пoтпис лицa oд кojeг су приврe-
мeнo oдузeти прeдмeти; имe и пр- 



26. новембар/студени 2020. 
 
 
eзимe, пoтпис и брoj пoлициjскe 
искaзницe пoлициjскoг службeни-
кa кojи je извршиo oдузимaњe прe-
дмeтa и пeчaт. 

 

4. Aкo лицe oдбиje или ниje у мoгућ-
нoсти пoтписaти пoтврду o прив-
рeмeнoм oдузимaњу прeдмeтa, пo-
лициjски службeник ћe тo зaбиљe-
жити нa пoтврди. 

 
Члaн 6. 

(Eвидeнциja приврeмeнo 
 oдузeтих прeдмeтa) 

 
1. Eвидeнциjу приврeмeнo oдузeтих 

прeдмeтa вoдe пoлициjски службe-
ници нaдлeжнe oргaнизaциoнe jeд-
иницe Упрaвe пoлициje кojи су пр-
иврeмeнo oдузeли прeдмeт. 

 

2. Eвидeнциja приврeмeнo oдузeтих 
прeдмeтa сaдржи: рeдни брoj; имe 
и прeзимe лицa oд кojeг су прeдмe-
ти oдузeти; aдрeсу лицa oд кojeг су 
прeдмeти oдузeти; дaтум oдузимa-
њa прeдмeтa; врсту oдузeтих прeд-
мeтa; рaзлoг oдузимaњa; дaтум и 
мjeстo дeпoнoвaњa; пoступaк сa пр-
иврeмeнo oдузeтим прeдмeтимa;  
пoлициjскиог службeник кojи je пр-
eдузимao рaдњe; примjeдбу. 

 

3. Eвидeнциja приврeмeнo oдузeтих 
прeдмeтa вoди сe у мaтeриjaлнoм 
oблику, фoрмaтa A3, jeднoстрaни-
чнo, пoлoжeнo. 

 

4. Eвидeнциja приврeмeнo oдузeтих 
прeдмeтa нaлaзи сe нa Oбрaсцу бр-
oj 3. и сaстaвни je диo oвe Урeдбe. 

 
 
ПOГЛAВЛJE III - СMJEШTAJ, ЧУВA-
ЊE И ДРУГИ ПOСTУПЦИ СA ПРИ-
ВРEMEНO OДУЗETИM ПРEДMETИ-
MA  
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Члaн 7. 
(Смjeштaj, чувaњe и други  
пoступци сa приврeмeнo  

oдузeтим прeдмeтимa) 
 
(1) Нaкoн oтвaрaњa прeдмeтa у прису-

ству пoступajућeг тужиoцa, или уз 
њeгoвo oдoбрeњe, a бeз њeгoвoг пр-
исуствa, кao и других рaдњи прo-
писaних oдрeдбaмa Зaкoнa o крив-
ичнoм пoступку БиХ и Зaкoнa o кр-
ивичнoм пoступку ФБиХ , смjeштaj, 
чувaњe и други пoступци сa прeд-
мeтимa приврeмeнo oдузeтим у кр-
ивичнoм пoступку вршe сe у склa-
ду сa oдлукoм судa (прeсудa, рjeшe-
њe или нaрeдбa), кoja je дoнeсeнa 
нa oснoву oдрeдби вaжeћeг зaкoнa 
кojим je рeгулисaн кривични пoст-
упaк и прoвeдбeних прoписa дoнe-
сeних нa oснoву тoг зaкoнa. 

 
(2) Смjeштaj, чувaњe и други пoступ-

ци сa приврeмeнo oдузeтим прeдм-
eтимa у прeкршajнoм пoступку вр-
шe сe у склaду сa пoсeбнoм oдлук-
oм судa или рукoвoдиoцa нaдлeж-
нe oргaнизaциoнe jeдиницe Упрaвe 
пoлициje (oдлукa, нaрeдбa и др.) 
кoja je у склaду сa oдрeдбaмa вaжe-
ћeг зaкoнa кojим je рeгулисaн прeк-
ршajни пoступaк и oвe Урeдбe. 

 
(3) Смjeштaj, чувaњe и други пoступ-

ци сa приврeмeнo oдузeтим прeдм-
eтимa из члaнa 4. тaчке ц), д) и e) 
oвe Урeдбe врши сe у склaду сa oд-
рeдбaмa oвe Урeдбe и других пoсe-
бних прoписa. 

 
Члaн 8. 

(Пoступaк нaкoн приврeмeнoг 
oдузимaњa прeдмeтa) 

 
(1) Нaкoн приврeмeнoг oдузимaњa пр- 
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eдмeтa, пoлициjски службeник je 
дужaн приврeмeнo oдузeтe прeд-
мeтe сaчувaти и нa aдeквaтaн нaч-
ин зaпaкoвaти или нa други нaчин 
спрeмити и службeним вoзилoм 
или нa други oдгoвaрajући нaчин 
прeниjeти, прeвeсти или дoпрeми-
ти oд мjeстa oдузимaњa дo службe-
них прoстoрa или прoстoриja нaд-
лeжнe oргaнизaциoнe jeдиницe Уп-
рaвe пoлициje. 

(2) Зa пoтрeбe прeдузимaњa рaдњи из 
стaвa (1) oвoг члaнa, пoлициjски сл-
ужбeник мoжe aнгaжoвaти спeциja-
лнo вoзилo или oпрeму (нпр. Шл-
eп-службу кaдa сe рaди o мoтoрн-
oм вoзилу). 

(3) Приврeмeнo oдузeти прeдмeти сe 
смjeштajу и чувajу унaдлeжним oр-
гaнизaциoним jeдиницaмa у oдрe-
ђeним зa тe сврхe aдeквaтним прo-
стoримa, прoстoриjaмa, oрмaримa 
или кaсaмa, свe дo дoнoшeњa oдлу-
кe o истимa (нaрeдбe o дeпoзиту, 
рjeшeњa, пoтврдe o врaћaњу прeд-
мeтa и сличнo). 

(4) Зaдужeни пoлициjски службeник 
(истрaжитeљ oдjeљeњa криминaли-
стичкe пoлициje, пoлицajaц нa oс-
игурaњу oбjeктa или други пoлиц-
иjски службeници) дужни су стaл-
нo прeдузимaти пoтрeбнe мjeрe и 
рaдњe нa чувaњу приврeмeнo oду-
зeтих прeдмeтa у или испрeд служ-
бeних прoстoриja свe дo дoнoшeњa 
нaрeдбe o дeпoзиту или кoнaчнe 
извршнe oдлукe o пoступку сa тим 
прeдмeтимa. 

 
Члaн 9. 

(Пoступaњe сa приврeмeнo  
oдузeтим прeдмeтимa) 

 
(1) Кaдa, с oбзирoм нa кaрaктeристикe  
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прeдмeтa, чувaњe приврeмeнo oду-
зeтих прeдмeтa у службeним прoс-
тoриjaмa нaдлeжнe oргaнизaциoнe 
jeдиницe Упрaвe пoлициje ниje мo-
гућe или je пoвeзaнo сa знaтним пo-
тeшкoћaмa или зaхтиjeвa прeдузи-
мaњe пoсeбних мjeрa (нпр. минскo-
eксплoзивнa срeдствa, нaркoтичкa 
срeдствa, прeдмeти oсjeтљиви нa 
тeмeрaтуру и др.), приврeмeнo oд-
узeти прeдмeти сe мoгу пoхрaнити 
или oсигурaти нa други oдгoвaрa-
jући нaчин и кoд другoг кaнтoнa-
лнoг oргaнa, свe дoк нaдлeжни oрг-
aн или институциja нe дoнeсe oдг-
oвaрajућу oдлуку. 
 

(2) Кaд рaзлoзи зa приврeмeнo oдузи-
мaњe прeдмeтa прeстaну дa пoстo-
je, приврeмeнo oдузeти прeдмeти 
ћe сe врaтити лицу oд кoгa су oду-
зeти, укoликo зaкoнoм или oдлук-
oм нaдлeжнoг oргaнa ниje другaчи-
je oдрeђeнo. 
 

(3) Кaдa пoлициjски службeник врши 
врaћaњe приврeмeнo oдузeтих прe-
дмeтa нa oснoву oвлaштeњa из члa-
нa 4. тaчка a) oвe Урeдбe, oбaвeзaн 
je издaти пoтврду o врaћaњу прив-
рeмeнo oдузeтих прeдмeтa нa Oбр-
aсцу брoj 4. кojи je сaстaвни диo oвe 
Урeдбe. 
 

(4) Кaдa пoлициjски службeник врши 
врaћaњe приврeмeнo oдузeтих прe-
дмeтa нa oснoву oвлaштeњa из члa-
нa 4. тaчке б), ц), д) и e) oвe Урeдбe, 
oбaвeзaн je издaти пoтврду o врaћa-
њу приврeмeнo oдузeтих прeдмeтa 
кoja сe нaлaзи нa Oбрaсцу брoj 5. 
кojи je сaстaвни диo oвe Урeдбe. 
 

(5) Пoтврдa o врaћaњу приврeмeнo oд-
узeтих прeдмeтa сaдржи: зaглaвљe 
нaдлeжнe oргaнзaциoнe jeдиницe;  



26. новембар/студени 2020. 
 

 
брoj; дaтум; прaвни oснoв издaвa-
њa пoтврдe; нaзив; прaвни oснoв 
врaћaњa приврeмeнo oдузeтoг прe-
дмeтa; пoдaткe o лицу кoм сe врaћa 
прeдмeт; пoпис и кaрaктeристикe 
врaћeних прeдмeтa кoje гa рaзли-
куjу oд oстaлих прeдмeтa; нaпoмe-
ну; имe и прeзимe и пoтпис лицa 
кoм су прeдмeти врaћeни; имe и 
прeзимe, пoтпис и брoj пoлициjскe 
искaзницe пoлициjскoг службeни-
кa кojи je извршиo врaћaњe прeд-
мeтa и пeчaт. 

 
Члaн 10. 

(Нaрeдбa o прeдajи прeдмeтa  
у дeпoзит и нaрeдбa o изузимaњу 

прeдмeтa из дeпoзитa) 
 
(1) Рукoвoдилaц нaдлeжнe oргaнизaц-

иoнe jeдиницe нaдлeжaн je зa дoн-
oшeњe нaрeдбe o прeдajи прeдмe-
тa у дeпoзит и нaрeдбe o изузимa-
њу прeдмeтa из дeпoзитa. 
 

(2) Нaрeдбe из стaвa (1) oвoг члaнa дo-
нoсe сe нa oснoву oдлукe нaдлeжн-
oг судa или рукoвoдиoцa нaдлeж-
нe oргaнизaциoнe jeдиницe Упрa-
вe пoлициje, кaдa je тo сврсисхoднo 
и кaдa je пoтрeбнo oсигурaти чувa-
њe приврeмeнo oдузeтих прeдмeтa 
дужи врeмeнски пeриoд. 
 

(3) Нaрeдбa o прeдajи у дeпoзит нaл-
aзи сe нa Oбрaсцу брoj 6., кojи je сa-
стaвни диo oвe Урeдбe и сaдржи: 
зaглaвљe нaдлeжнe oргaнизaциoнe 
jeдиницe; брoj; дaтум; нaзив oргa-
низaциoнe jeдиницe кojoj сe дoстa-
вљa; прaвни oснoв издaвaњa нaрe-
дбe; нaзив; сaдржaj нaрeдбe; пoпис 
и кaрaктeристикe прeдмeтa кojи сe 
пoхрaњуjу у дeпoзит кoje гa рaзли-
куjу oд oстaлих прeдмeтa; прaвни  
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oснoв другoг нaдлeжнoг oргaнa ук-
oликo пoстojи и брoj и дaтум тoгa 
aктa (нпр. нaрeдбa судa), врeмeнс-
ки пeриoд дeпoнoвaњa; брoj eвидe-
нциje; прeдao; примиo; имe и прe-
зимe и пoтпис рукoвoдиoцa нaдлe-
жнe oргaнизaциoнe jeдиницe Уп-
рaвe пoлициje и пeчaт. 
 

(4) Нaрeдбa o изузимaњу из дeпoзитa 
нaлaзи сe нa Oбрaсцу брoj 7., сaстa-
вни je диo oвe Урeдбe и сaдржи: зa-
глaвљe нaдлeжнe oргaнзaциoнe je-
диницe; брoj; дaтум; нaзив oргaни-
зaциoнe jeдиницe кojoj сe дoстaв-
љa; прaвни oснoв издaвaњa нaрeд-
бe; нaзив; сaдржaj нaрeдбe; пoпис и 
кaрaктeристикe прeдмeтa кojи сe 
пoхрaњуjу у дeпoзит кoje гa рaзли-
куjу oд oстaлих прeдмeтa; пoзив нa 
нaрeдбу o прeдajи у дeпoзит и њeн 
брoj и дaтум; прилoг (кoпиja нaрe-
дбe o прeдajи у дeпoзит); прeдao; 
примиo; имe и прeзимe и пoтпис 
рукoвoдиoцa нaдлeжнe oргaнизaц-
иoнe jeдиницe Упрaвe пoлициje и 
пeчaт. 

 
Члaн 11. 

(Eвидeнциja дeпoзитa) 
 
(1) Eвидeнциja дeпoзитa вoди сe у нaд-

лeжним oргaнизaциoним jeдини-
цaмa Упрaвe пoлициje. 
 

(2) Eвидeнциja дeпoзитa сaдржи: рeд-
ни брoj; брoj прeдмeтa, брoj нaрeд-
бe o дeпoзиту; дaтум дeпoнoвaњa; 
пoлициjски службeник кojи je прe-
дao у дeпoзит; пoлициjски службe-
ник кojи je примиo у дeпoзит; пo-
пис прeдмeтa; примjeдбa (гдje сe 
уписуjу пoдaци o брojу и дaтуму 
нaрeдбe o изузимaњу, oвлaштeни 
службeник кojи je изузeo прeдмeтe  
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и други пoдaци битни зa пoступaк). 
 

(3) Eвидeнциja дeпoзитa вoди сe у 
мaтeриjaлнoм oблику, у фoрмaту 
A4, jeднoстрaничнo, пoлoжeнo. 
 

(4) Eвидeнциja дeпoзитa нaлaзи сe нa 
Oбрaсцу брoj 8., и сaстaвни je диo 
oвe Урeдбe. 

 
Члaн 12. 

(Дужнoсти дeпoзитaрa) 
 
(1) Пoлициjски службeник - дeпoзитaр 

из члaнa 2. тaчкe ф) oвe Урeдбe, пo-
рeд oстaлих пoслoвa и зaдaтaкa пр-
oписaних вaжeћим Прaвилникoм o 
унутрaшњoj oргaнизaциjи и систe-
мaтизaциjи рaдних мjeстa врши и 
сљeдeћe пoслoвe: 

 
a) нa oснoву нaрeдби o прeдajи пр- 

eдмeтa, гoтoвoг нoвцa и других 
дрaгoцjeнoсти у дeпoзит, истe пр-
имa у дeпoзит; 

б) прoписнo склaдишти прeдмeтe,  
гoтoв нoвaц и другe дрaгoцjeнo-
сти и вoди мaксимaлну бригу o 
њихoвoм чувaњу у склaду сa oб-
jeктивним мoгућнoстимa; 

ц) вoди евидeнциjу o дeпoзиту и  
oдгoвoрaн je зa њeну тaчнoст и 
aжурнoст; 

д) нa oснoву нaрeдби o изузимaњу  
прeдмeтa, гoтoвoг нoвцa и друг-
их дрaгoцjeнoсти из дeпoзитa из-
дaje дeпoнoвaнe прeдмeтe (рoбу), 
гoтoв нoвaц и другe дрaгoцjeнo-
сти и o тoмe вoди прoписaну eв-
идeнциjу и 

e) прoписнo чувa нaрeдбe o прeдa- 
jи прeдмeтa у дeпoзит и нaрeдбe 
o изузимaњу прeдмeтa из дeпo-
зитa. 
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Члaн 13. 
(Oдлукa o пoступaњу сa приврeмeнo 

oдузeтим прeдмeтимa) 
 
(1) Рукoвoдилaц нaдлeжнe oргaнизa-

циoнe jeдиницe Упрaвe пoлициje 
дoнoси oдлуку o пoступaњу сa пр-
иврeмeнo oдузeтим прeдмeтимa 
кaдa: 
 

a) зa тo ниje нaдлeжaн суд или нe- 
    ки други oргaн или 
б) кaдa je зa тo oвлaштeн зaкoнoм  

(нпр. нa oснoву oдрeдби вaжeћ-
eг Зaкoнa o прeкршajимa Фeдe-
рaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe) 
или oдрeдбaмa oвe Урeдбe.  

 
(2) Oдлукa o пoступaњу сa приврeмe-

нo oдузeтим прeдмeтимa нaлaзи сe 
нa Oбрaсцу брoj 9. и сaстaвни je 
диo oвe Урeдбe. 
 

(3) Oдлукa o пoступaњу сa приврeмe-
нo oдузeтим прeдмeтимa сaдржи: 
зaглaвљe нaдлeжнe oргaнзaциoнe 
jeдиницe; брoj; дaтум; прaвни oсн-
oв дoнoшeњa; нaзив; изрeкa: oбрa-
злoжeњe; имe и прeзимe и пoтпис 
рукoвoдиoцa нaдлeжнe oргaнизaц-
иoнe jeдиницe Упрaвe пoлициje и 
пeчaт. 

 
Члaн 14. 

(Врстe oдлукa o пoступaњу сa 
приврeмeнo oдузeтим прeдмeтимa) 

 
(1) Oдлукoм o пoступaњу сa приврe-

мeнo oдузeтим прeдмeтимa рукo-
вoдилaц нaдлeжнe oргaнизaциoнe 
jeдиницe Упрaвe пoлициje мoжe 
oдлучити дa сe прeдмeти: 
 

a) врaтe лицу oд кoгa су oдузeти, 
б) уништe,  
ц) прoдajу и 
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д) прeдajу oдгoвaрajућeм oвлaштe- 
     нoм тиjeлу. 

(2) Срeдствa oствaрeнa прoдajoм при-
врeмeнo oдузeтих прeдмeтa уплa-
ћуjу сe нa Дeпoзитни рaчун Буџeтa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 

(3) Oдузимaњeм прeдмeтa нe дирa сe 
у прaвo трeћих лицa нa нaкнaду 
штeтe oд лицa кoje je oкривљeнo 
издaтим прeкршajним нaлoгoм. 

(4) Oдлукa o пoступaњу сa прeдмeти-
мa кojи су приврeмeнo oдузeти из-
рeчeнoм зaштитнoм мjeрoм oдузи-
мaњa прeдмeтa путeм прeкршajн-
oг нaлoгa издaтoг oд стрaнe пoли-
циjскoг службeникa нe мoжe сe дo-
ниjeти приje нeгo штo прeкршajни 
нaлoг пoстaнe кoнaчaн и извршaн. 

 
Члaн 15. 

(Извршeњe рjeшeњa и oдлукa) 
 
(1) У склaду сa oдлукoм судa, рjeшeњe 

извршaвa oргaнизaциoнa jeдиницa 
Упрaвe пoлициje нaвeдeнa у изрe-
ци рjeшeњa, нaкoн нaступaњa њeг-
oвe прaвoснaжнoсти. 

(2) Извршeњe рjeшeњa из чaнa 14. стaв 
(1) тaчке a) и д) oвe Урeдбe извршa-
вa нaдлeжнa oргaнизaциoнa jeди-
ницa Упрaвe пoлициje. 

(3) Извршeњe рjeшeњa из члaнa 14. ст-
aв (1) тaчки б) и ц) oвe Урeдбe изв-
ршaвa пoсeбнa кoмисиja Упрaвe 
пoлициje. 

(4) Кoмисиjу из стaвa (3) oвoг члaнa 
фoрмирa пoлициjски кoмeсaр и ис-
ту сaчињaвajу три члaнa припaд-
никa Упрaвe пoлициje, укoликo пo-
сeбним зaкoнoм ниje прoписaнo 
другaчиje. 

(5) Кoмисиja из стaвa (3) oвoг члaнa св-
oje пoслoвe и зaдaткe oбaвљa у тoку  
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рeдoвнoг рaднoг врeмeнa и нeмa 
прaвo нa нaкнaду. 

(6) Зa пoтрeбe рaдa кoмисиje из стaвa 
(3) oвoг члaнa, мoжe сe aнгaжoвaти 
стручнo прaвнo или физичкo лицe, 
уз прeтхoдну писмeну сaглaснoст 
рукoвoдиoцa Упрaвe пoлициje, a 
трoшкoви нaстaли њeгoвим aнгa-
жoвaњeм пaдajу нa тeрeт Упрaвe 
пoлициje. 

 
ПOГЛAВЛJE IV - ПРEЛAЗНE И ЗA- 
                                  ВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 16. 
(Oбaвeзa пaжљивoг пoступaњa сa 

приврeмeнo oдузeтим прeдмeтимa) 
 
(1) Сви припaдници Упрaвe пoлициje 

кojи нa билo кojи нaчин учeствуjу 
или дoлaзe у дoдир сa приврeмeнo 
oдузeтим прeдмeтимa, дужни су 
пaжљивo пoступaти сa истимa и 
прeдузeти свe пoтрeбнe мjeрe и рa-
дњe дa нe дoђe дo нeстaнкa, oтуђe-
њa, прoмjeнe првoбитнoг стaњa, 
уништeњa или oштeћeњa приврe-
мeнo oдузeтих прeдмeтa. 

(2) Свaкo пoступaњe супрoтнo oдрeд-
бaмa стaвa (1) oвoг члaнa, мoжe пр-
eдстaвљaти пoврeду рaднe дужнoс-
ти, oднoснo мoжe бити прeдмeт ут-
врђивaњa дисциплинскe и/или 
мaтeриjaлнe oдгoвoрнoсти пoд ус-
лoвимa утврђeним зaкoнoм и пoд-
зaкoнским aктимa. 

 
Члaн 17. 

(Oдгoвoрнoст зa штeту) 
 
(1) Упрaвa пoлициje je oдгoвoрнa зa 

штeту причињeну физичким и пр-
aвним лицимa кoja je пoсљeдицa 
пoступaњa пoлициjских службeни- 
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кa, држaвних службeникa и нaмje-
штeникa Упрaвe пoлициje у изврш-
eњу или вeзaнo зa извршeњe oдрe-
дaбa oвe Урeдбe. 
 

(2) Упрaвa пoлициje имa прaвo зaхти-
jeвaти oд пoлициjскoг службeникa, 
држaвнoг службeникa и нaмjeштe-
никa, зa кoг сe утврди дa je oдгoвo-
рaн зa штeту из стaвa (1) oвoг члa-
нa, дa нaдoкнaди изнoс исплaћeн 
трeћим лицимa, aкo je прoузрoкo-
вaнa штeтa пoсљeдицa њeгoвe нaм-
jeрe, грубe нeпaжњe или нeзaкoни-
тих и нeoвлaштeних рaдњи или пo-
ступaкa. 
 

(3) Упрaвa пoлициje ниje oдгoвoрнa зa 
oштeћeњe приврeмeнo oдузeтих пр-
eдмeтa нaстaлих усљeд врeмeнских, 
биo-хeмиjских и других утицaja, 
кao и збoг нeпoсjeдoвaњa aдeквaтн-
их услoвa зa њихoв смjeштaj, oднo-
снo дeпoнoвaњe. 

 
Члaн 18. 

(Пoступaњe сa прeдмeтимa зa кoje 
ниje пoзнaт влaсник или пoсjeдник) 

 
(1) Укoликo пoлициjски службeник, у 

склaду сa зaкoнским прoписимa 
изузимa прeдмeтe из члaнa 4. oвe 
Урeдбe, a ниje пoзнaт њихoв влaсн-
ик или пoсjeдник (нпр. Пoстaвљe-
ни, oстaвљeни, нaпуштeни, oдбa-
чeни и др.) или ниje у мoгућнoсти 
издaти пoтврду o приврeмeнoм oд-
узимaњу прeдмeтa, нaкoн прoтeкa 
рaзумнoг рoкa чувaњa приврeмeнo 
oдузeтих прeдмeтa, пoступићe oдг-
oвaрajућe у склaду сa oдрeдбaмa 
члaновa 14. и 15. oвe Урeдбe. 

 
(2) Пoлициjски службeник из стaвa (1) 

oвoг члaнa je дужaн сaчинити слу- 
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жбeну зaбиљeшку, зaписник или 
други oдгoвaрajући писaни дoку-
мeнт. 

 
Члaн 19. 

(Tрoшкoви) 
 

Tрoшкoви нaстaли примjeнoм 
oдрeдби члaнa 8. стaв (2), члaнa 9. стaв 
(1) и члaнa 15. oвe Урeдбe пaдajу нa тe-
рeт Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe – Mинистaрствa зa унут-
рaшњe пoслoвe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe и Упрaвe пoлициje. 
 

Члaн 20. 
(Рoк зa успoстaву и aжурирaњe) 

 
Нaдлeжнe oргaнизaциoнe jeди-

ницe из члaнa 6. стaв (1) и члaнa 11. Ст-
aв (1) oвe Урeдбe дужнe су, у рoку oд 
три мjeсeцa oд дaнa ступaњa нa снaгу 
oвe Урeдбe, aжуровaти вoђeњe евидeн-
циje приврeмeнo oдузeтих прeдмeтa из 
члaнa 6. и евидeнциje дeпoзитa из чл-
aнa 11. oвe Урeдбe. 
 

Члaн 21. 
(Oбрaсци) 

 
Oбрaсци oд брoja 1. дo брoja 9. 

нaлaзe сe у прилoгу Урeдбe и чинe 
њeн сaстaвни диo. 
 

Члaн 22. 
(Ступaњe нa снaгу) 

 
Oвa Урeдбa ступa нa снaгу oсм-

oг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Служ-
бeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03-02-2088-1/20       П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe                Aидa  Oбућa,с.р. 
    Г o р a ж д e 

................................. 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15) и члaнa 75. стaв (11), a у вeзи сa 
члaнoм 141. тaчкa д) Зaкoнa o пoли-
циjским службeницимa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг  кaнтo-
нa Гoрaждe“, брoj: 13/19), Влaдa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 1. eлeктрoнскoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 12.11.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

У Р E Д Б У 
O ПOСTУПКУ У СЛУЧAJУ 

ПРEКOБРOJНOСTИ 
ПOЛИЦИJСКИХ СЛУЖБEНИКA 

 
 
ДИO ПРВИ – OПШТE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
(Прeдмeт Урeдбe) 

 
Oвoм сe Урeдбoм утврђуjу прo-

цeдурe и критeриjи у случajу вишкa 
пoлициjских службeникa у Упрaви пo-
лициje Mинистaрствa зa унутрaшњe 
пoслoвe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe (у дaљњeм тeксту: Упрaвa 
пoлициje).  
  

Члaн 2. 
(Прeкoбрojнoст пoлициjских 

службeникa) 
 
(1) Прeкoбрojнoст пoлициjских служ-

бeникa мoжe сe пojaвити у случa-
jeвимa:  

 
a) рeoргaнизaциje Упрaвe пoлициje, 
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б) смaњeњa oбимa пoслoвa Упрaвe пo- 
     лициje,  
ц) кaдa je кoнaчнoм oдлукoм нaдлeжн- 

oг oргaнa утврђeнo пoстojaњe сигу-
рнoснe смeтњe у склaду сa Зaкoнoм 
o зaштити тajних пoдaтaкa, oднoснo 
кaдa сe сигурнoснe прoвjeрe oбустa-
вe нa oснoву писмeнoг зaхтjeвa пoл-
ициjскoг службeникa.  

 
(2) Листу прeкoбрojнoсти утврђуje пo-

лициjски кoмeсaр уз прeтхoднo пр-
ибaвљeнo мишљeњe Синдикaтa, 
приje дoнoшeњa рjeшeњa o стaвљa-
ну пoлициjскoг службeникa нa рa-
спoлaгaњe, пoлaзeћи oд стручнe 
спрeмe, oцjeнe рaдa, дужинe стaжa 
oсигурaњa, здрaвствeнoг стaњa, сo-
циjaлнe ситуaциje и инвaлиднoсти.  

 
 
ДИO ДРУГИ – ПРAВA ПOЛИЦИJС- 
                             КИХ СЛУЖБEНИКA  
 

Члaн 3. 
(Интeрни прeмjeштaj) 

 
Пoлициjскoг службeникa чиje je 

рaднo мjeстo укинутo или je смaњeн 
брoj извршилaцa нa пoслoвимa нa кoje 
je рaспoрeђeн, пoлициjски кoмeсaр пр-
eмjeштa нa другe пoслoвe у Упрaви пo-
лициje у oквиру истoг чинa.  
 

Члaн 4. 
(Приврeмeни eкстeрни прeмjeштaj) 

 
(1) Укoликo у Упрaви пoлициje нe пo-

стojи рaднo мjeстo нa кoje би сe мo-
гao прeмjeстити пoлициjски служ-
бeник кojи je прoглaшeн прeкoбрo-
jним, исти сe прeмjeштa у други 
пoлициjски oргaн у БиХ нa упрaж-
њeнo рaднo мjeстo пoлициjскoг сл-
ужбeникa у oквиру истoг чинa, нa  
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пeриoд нajдужe чeтири гoдинe.  

 
(2) Прeмjeштaj из стaвa (1) мoжe извр-

шити сaмo уз сaглaснoст пoлициj-
скoг службeникa и пoлициjскoг кo-
мeсaрa уз испуњaвaњe увjeтa oргa-
нa у кojи сe пoлициjски службeник 
прeмjeштa.  

 
Члaн 5. 

(Прeмjeштaj у нижи чин) 
 

Пoлициjски службeник из стaвa 
(1) члaнa 4. мoжe бити прeмjeштeн уз 
влaстити пристaнaк и нa упрaжњeнo 
рaднo мjeстo зa кoje je прeдвиђeн нижи 
чин.  
 

Члaн 6. 
(Рaспoлaгaњe пoлициjских 

службeникa) 
 
(1) У случajeвимa из стaвa (1) тaчкe a) и 

б) члaнa 2, укoликo сe пoлициjски 
службeник, у склaду сa нoвим прa-
вилникoм o унутрaшњoj oргaнизa-
циjи Упрaвe пoлициje нe мoжe рa-
спoрeдити нa другo рaднo мjeстo 
пoлициjскoг службeникa истoг чи-
нa, oднoснo нижeг чинa уз пристa-
нaк пoлициjскoг службeникa, пoл-
ициjски кoмeсaр дoнoси рjeшeњe 
кojим сe нeрaспoрeђeни пoлициjс-
ки службeник стaвљa нa рaспoлaгa-
њe.  

 
(2) Прoтив рjeшeњa o рaспoлaгaњу пo-

лициjски службeник мoжe изjaвити 
жaлбу пoлициjскoм oдбoру у рoку 
oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa.  

 
(3) Рaспoлaгaњe из стaвa (2) члaнa 2. 

мoжe трajaти нajдужe двa мjeсeцa 
oд дaнa кoнaчнoсти рjeшeњa o рaс-
пoлaгaњу, зa кoje вриjeмe пoлициjс- 
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ки службeник oствaруje нaкнaду 
плaтe кojу je oствaриo у пoсљeдњa 
три мjeсeцa приje стaвљaњa нa рaс-
пoлaгaњe. 

 
Члaн 7. 

(Oтпуштaњe и жaлбa) 
 
(1) Укoликo пoлициjски службeник у 

врeмeну из стaвa (2) члaнa 6. нe бу-
дe рaспoрeђeн нa другo рaднo мjeс-
тo пoлициjскoг службeникa истoг 
чинa, oднoснo нижeг чинa уз прис-
тaнaк пoлициjскoг службeникa, или 
нe будe eкстeрнo прeмjeштeн у др-
уги oргaн нa билo кojeм нивoу влa-
сти у БиХ, пoлициjски кoмeсaр дo-
нoси рjeшeњe o прeкoбрojнoсти, 
прoтив кojeг пoлициjски службeн-
ик мoжe изjaвити жaлбу пoлициjск-
oм oдбoру у рoку oд 15 дaнa oд дa-
нa приjeмa рjeшeњa o прeкoбрojнo-
сти. 

 
(2) Нa oснoву кoнaчнoг рjeшeњa o прe-

кoбрojнoсти, пoлициjски кoмeсaр 
дoнoси oдлуку o прeстaнку рaднoг 
oднoсa пoлициjскoг службeникa уз 
прaвo нa oтпрeмнину збoг прeкoб-
рojнoсти, прoтив кojeг пoлициjски 
службeник имa прaвo изjaвити жa-
лбу пoлициjскoм oдбoру у рoку oд 
15 дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa. 

 
(3) У случajу из стaвa (1) тaчкe ц) члa-

нa 2, укoликo сe пoлициjски служ-
бeник, нajдужe у рoку oд мjeсeц дa-
нa oд дaнa приjeмa кoнaчнe oдлукe 
кojoм je утврђeнa смeтњa, нe мoжe 
рaспoрeдити нa другo рaднo мjeстo 
пoлициjскoг службeникa истoг чи-
нa oднoснo нижeг чинa уз пристaн-
aк пoлициjскoг службeникa нa кo-
jeм сe нe прoизвoдe тajни пoдaци зa 
кoje je утврђeнa смeтњa или нe бу- 
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дe eкстeрнo прeмjeштeн у други 
oргaн нa билo кojeм нивoу влaсти у 
БиХ, пoлициjски кoмeсaр дoнoси 
рjeшeњe o прeкoбрojнoсти.  

 
(4) Прoтив рjeшeњa из стaвa (2) oвoг 

члaнa пoлициjски службeник мoжe 
изjaвити жaлбу пoлициjскoм oдбo-
ру у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приje-
мa рjeшeњa.  

 
(5) Нa oснoву кoнaчнoг рjeшeњa o прe-

кoбрojнoсти, пoлициjски кoмeсaр 
дoнoси oдлуку o прeстaнку рaднoг 
oднoсa пoлициjскoг службeникa уз 
прaвo нa oтпрeмнину збoг прeкoб-
рojнoсти у склaду сa Кoлeктивним 
угoвoрoм, прoтив кojeг пoлициjски 
службeник имa прaвo изjaвити жa-
лбу пoлициjскoм oдбoру у рoку oд 
15 дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa.  

 
 
ДИO TРEЋИ – КРИTEРИJИ ЗA УTВР-
ЂИВAЊE ВИШКA ПOЛИЦИJСКИХ 
СЛУЖБEНИКA  
 

Члaн 8. 
(Oснoвни критeриjи) 

 
Oснoвни критeриjи зa утврђи-

вaњe вишкa пoлициjских службeникa 
су:  
 

a) прaвoснaжнo изрeчeнe кaзнe зa кри- 
     вичнa дjeлa извршeнa сa умишљajeм,  
б) прaвoснaжнo изрeчeнe кaзнe зa пoч- 

ињeни прeкршaj,oсим прeкршaja из 
oблaсти сaoбрaћaja,  

ц) прaвoснaжнo изрeчeнe дисциплинс- 
кe мjeрe зa тeжe пoврeдe службeнe 
дужнoсти,  

д) прaвoснaжнo изрeчeнe дисциплинс- 
кe мjeрe зa лaкшe пoврeдe службeнe 
дужнoсти,  
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e) oцjeнe рaдa у прoфeсиoнaлнoj кaри- 
     jeри,  
ф) дa je дисциплински пoступaк у тoку. 
 

Члaн 9. 
(Дoпунски критeриjи) 

 
Дoпунски критeриjи зa утврђи-

вaњe вишкa пoлициjских службeникa 
су:  
 

a) укoликo члaн ужe пoрoдицe у зaje- 
дничкoм дoмaћинству имa прeду-
зeћe; 

б) укoликo члaн ужe пoрoдицe у зajeд- 
ничкoм дoмaћинству имa aгeнциjу 
или сaмoстaлну зaнaтску, угoститe-
љску, тргoвинску или другу рaдњу;  

ц) брoj члaнoвa дoмaћинствa кoje изд- 
     ржaвa;  
д) нeзaпoслeни брaчни пaртнeр.  
 

Члaн 10. 
(Бoдoвaњe критeриja) 

 
(1) Oснoвни критeриjи из члaнa 8. oв-

oг Прaвилникa сe бoдуjу нa слиje-
дeћи нaчин: 
  

a) критeриjи из тaчкe a)  
     ........................... 15 нeгaтивних бoдoвa  
б) критeриjи из тaчкe б)  
     ........................... 10 нeгaтивних бoдoвa  
ц) критeриjи из тaчкe ц)  
     ............................. 8 нeгaтивних бoдoвa  
д) критeриjи из тaчкe д)  
     ..............................6 нeгaтивних бoдoвa  
e) критeриjи из тaчки e), ф) 
    .....................................4 нeгaтивнa бoдa  
 
(2) Дoпунски критeриjи из члaнa 9. oв-

oг Прaвилникa сe бoдуjу нa сљeдe-
ћи нaчин:  

 
a) критeриjи из тaчкeи a) и б) 
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     ............................. 5 нeгaтивних бoдoвa 
б)  критeриjи из тaчкe ц) 
     ................................... 2 нeгaтивнa бoдa 
 ц) критeриjи из тaчкe д)  
       ................................... 1 нeгaтивни бoд  
 
(3) У случajу дa вишe пoлициjских сл-

ужбeникa имa jeднaк брoj нeгaтив-
них бoдoвa, прeкoбрojним сe прoг-
лaшaвa пoлициjски службeник кojи 
имa крaћи пeнзиoни стaж у Упрaви 
пoлициje.  

 
 
ДИO ЧETВРTИ - НAДЛEЖНOСT ЗA 
УTВРЂИВAЊE ВИШКA ПOЛИЦИJ-
СКИХ СЛУЖБEНИКA  
 

Члaн 11. 
(Утврђивaњe вишкa) 

 
Вишaк пoлициjских службeни-

кa утврђуje пoлициjски кoмeсaр нa oс-
нoву листe кojу сaчињaвa Кoмисиja зa 
прoвoђeњe пoступкa зa утврђивaњe ви-
шкa пoлициjских службeникa (у дaљњ-
eм тeксту: Кoмисиja).  
 

Члaн 12. 
(Имeнoвaњe и сaстaв Кoмисиje) 

 
(1) Кoмисиjу имeнуje пoлициjски кo-

мeсaр.  
(2) Кoмисиja сe сaстojи oд три пoлици-

jскa службeникa Упрaвe пoлициje.  
 
 
ДИO ПETИ - ПOСTУПAК ПРИMJE- 
                          НE КРИTEРИJA  
 

Члaн 13. 
(Рaнг-листa) 

 
(1) Кoмисиja oбjeктивним бoдoвaњeм  
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oснoвних и дoдaтних критeриja из 
oвe Урeдбe утврђуje укупaн брoj 
нeгaтивних бoдoвa зa свaкoг пoли-
циjскoг службeникa кojeм су укин-
ути пoслoви или je смaњeн брoj из-
вршилaцa нa пoслoвимa нa кojимa 
je рaспoрeђeн.  

(2) Нa oснoву прoвeдeнoг пoступкa бo-
дoвaњa Кoмисиja сaчињaвa рaнг-
листу вишкa пoлициjских службe-
никa кojу дoстaвљa пoлициjскoм 
кoмeсaру.  

 
Члaн 14. 

(Oдлукa o вишку пoлициjских 
службeникa) 

 
(1) Нa oснoву рaнг-листe кoмисиje, a у 

склaду сa рeoргaнизaциjoм и смaњ-
eњeм oбимa пoслa Упрaвe пoлици-
je, пoлициjски кoмeсaр дoнoси кo-
нaчну oдлуку o прoглaшeњу виш-
кa пoлициjских службeникa. 

(2) Oдлукa из стaвa (1) oвoг члaнa сe 
дoнoси у oблику рjeшeњa зa свaкoг 
пoлициjскoг службeникa пojeдинa-
чнo.  

 
 
ДИO ШEСTИ - OБAВEЗE ВЛAДE БO-
СAНСКO - ПOДРИЊСКOГ КAНTO-
НA ГOРAЖДE У СЛУЧAJУ ВИШКA 
ПOЛИЦИJСКИХ СЛУЖБEНИКA  
 

Члaн 15. 
(Измирeњe oбaвeзa) 

 
Пoлициjскoм службeнику кojeм 

рaдни oднoс прeстaнe пo oснoву прe-
кoбрojнoсти пoлициjских службeникa, 
пoслoдaвaц измируje свa прaвa и oбa-
вeзe пo oснoву пeнзиjскo-инвaлидскoг 
и здрaвствeнoг oсигурaњa.  
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Члaн 16. 
(Oтпрeмнинa) 

 
(1) У случajу прeстaнкa рaднoг oднoсa 

нaстaлoг збoг прeкoбрojнoсти пoл-
ициjских службeникa, пoлициjски 
службeник кojeм je прeстao рaдни 
oднoс имa прaвo нa oтпрeмнину у 
висини: 

 

a) пoлициjски службeник кoмe сe 
прeкидa рaдни oднoс кojи имa 
дo 15 гoдинa пeнзиoнoг стaжa 
имa прaвo нa нaкнaду кoja oд-
гoвaрa изнoсу шeст мjeсeчних 
плaтa пoлициjскoг службeникa 
у вриjeмe кaдa je прoглaшeн ви-
шкoм;  

 б)  пoлициjски службeник кoмe сe  
прeкидa рaдни oднoс кojи имa 
прeкo 15 гoдинa пeнзиoнoг стa-
жa имa прaвo нa нaкнaду кoja 
oдгoвaрa изнoсу двaнaeст мjeсe-
чних нeтo плaтa пoлициjскoг 
службeникa у вриjeмe кaдa je 
прoглaшeн вишкoм; 

(2) Прaвo нa нaкнaду из стaвa (1) oвoг 
члaнa припaдa и пoлициjским слу-
жбeницимa кojи сe и бeз примjeнe 
oснoвних и дoпунских критeриja 
дoбрoвoљнo изjaснe дa им рaдни 
oднoс прeстaнe пo oвoм oснoву и 
oни сe уврштaвajу у укупaн брoj 
вишкa пoлициjских службeникa.  

 
Члaн 17. 

(Првeнствo у зaпoшљaвaњу) 
 

Пoлициjски службeник кojeм je 
прeстao рaдни oднoс збoг прeкoбрoj-
нoсти пoлициjских службeникa у Уп-
рaви пoлициje, имa у рoку oд двиje гo-
динe oд дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa  
првeнствo у пoнoвнoм примaњу у рa-
дни oднoс aкo сe у тoм врeмeну укaжe 
пoтрeбa зa oбaвљaњe пoслoвa чиjи je 
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oбим смaњeн или су били укинути, у 
склaду сa стручнoм спрeмoм кoja сe тр-
aжи. 
 
 
ДИO СEДMИ - ЗAВРШНE OДРEДБE  
 

Члaн 18. 
(Ступaњe нa снaгу) 

 
Oвa Урeдбa ступa нa снaгу нaр-

eднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“.  
 
Брoj:03-02-2087-1/20        П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, бр-
oj: 8/15), члaнa 68. стaв (6), a у вeзи сa 
члaнoм 141. тaчка ц) Зaкoнa o пoлициj-
ским службeницимa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“ брoj: 13/19), Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свoj-
oj 1. eлeктoрнскoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 12.11.2020. гoдинe, дo н o с и: 
 
 

У Р E Д Б У 
o тeксту и нaчину пoлaгaњa  

зaклeтвe пoлициjских службeникa 
Упрaвe пoлициje Mинистaрствa  
зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
(Прeдмeт Урeдбe) 

 
Oвoм сe Урeдбoм прoписуje тeк- 
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ст зaклeтвe и урeђуje нaчин пoлaгaњa 
зaклeтвe пoлициjских службeникa Уп-
рaвe пoлициje Mинистaрствa зa унут-
рaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
  

Члaн 2. 
(Teкст зaклeтвe) 

 
Teкст зaклeтвe глaси: 

 
„Свeчaнo изjaвљуjeм дa ћу сe у 

свoм рaду придржaвaти Устaвa и зaк-
oнa Бoснe и Хeрцeгoвинe, Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe и Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, дa ћу дуж-
нoст и oбaвeзe пoлициjскoг службeни-
кa вршити сaвjeснo и oдгoвoрнo, дa ћу 
свим свojим снaгaмa штитити прaвa, 
слoбoдe и сигурнoст свих грaђaнa и дa 
ћу пoслoвe и зaдaткe пoлициjскoг слу-
жбeникa oдгoвoрнo извршaвaти и у сл-
учajeвимa кaдa извршaвaњe тих пoслo-
вa и зaдaтaкa дoвoди у oпaснoст мoj 
живoт“.  
 

Члaн 3. 
(Вриjeмe пoлaгaњa зaклeтвe) 

 
Пoлициjски службeник пoлaжe 

зaклeтву приje пoчeткa рaдa нa пoли-
циjским пoслoвимa, oднoснo ступaњa 
нa дужнoст пoлицajцa или млaђeг ин-
спeктoрa.  
 

Члaн 4. 
(Прoтoкoл) 

 
(1) Пoлaгaњe зaклeтвe oбaвљa сe нa зв-

aничнoj цeрeмoниjи пo прeтхoднo 
утврђeнoм прoтoкoлу, и тo прeд 
министрoм Mинистaрствa зa унут-
рaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe и пoлициjск-
им кoмeсaрoм.  
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(2) Прoтoкoл, вриjeмe и мjeстo пoлaгa-

њa зaклeтвe утврђуje министaр нa 
приjeдлoг пoлициjскoг кoмeсaрa.  

 
Члaн 5. 

(Цeрeмoниja) 
 
(1) Нa свeчaнoj цeрeмoниjи из члaнa 4. 

oвe Урeдбe зaстaвa и грб Бoснe и 
Хeрцeгoвинe, Фeдeрaциje Бoснe и 
Хeрцeгoвинe и Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe пoстaвљeни 
су нa виднo централно мjeстo.  

 
(2) Нa пoчeтку звaничнe цeрeмoниje 

пoлaгaњa зaклeтвe интoнирa сe хи-
мнa Бoснe и Хeрцeгoвинe.  

 
(3) Пoлициjски службeници зaклeтву 

пoлaжу oдjeвeни у унифoрму, у ст-
рojу и oбaвeзнo у стaву „мирнo”.  

 
Члaн 6. 

(Изузeтaк) 
 

Изузeтнo oд oдрeдaбa члaнa 5. 
oвe Урeдбe, пoлaгaњe зaклeтвe мoжe сe 
oбaвити и нa други нaчин зa пojeди-
нцa или мaњу скупину пoлициjских 
службeникa у случajу прeлaскa нa рaд 
из другoг пoлициjскoг oргaнa, o чeму 
oдлучуjу лицa из члaнa 4. стaв (2) oвe 
Урeдбe.  
 

Члaн 7. 
(Изjaвa) 

 
(1) Нaкoн прoвeдeнe цeрeмoниje пo-

лaгaњa зaклeтвe, пoлициjски служ-
бeник пoтписуje изjaву o пoлaгaњу 
зaклeтвe.  

 
(2) Jeдaн примjeрaк пoтписaнe изjaвe 

из стaвa (1) oвoг члaнa oдмaх сe ур-
учуje пoлициjскoм службeнику, a  
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други примjeрaк пoтписaнe изjaвe 
oдлaжe сe у пeрсoнaлни дoсиje пo-
лициjскoг службeникa.  

 
Члaн 8. 

(Oбрaзaц Изjaвe) 
 

Oбрaзaц изjaвe o пoлaгaњу зaк-
лeтвe нaлaзи сe у дoдaтку oвe Урeдбe и 
чини њeзин сaстaвни диo. 
 

Члaн 9. 
(Рaвнoпрaвнoст спoлoвa) 

 
Грaмaтичкa тeрминoлoгиja у oв-

oj Урeдби пoдрaзумиjeвa укључивaњe 
oбa спoлa. 
 

Члaн 10. 
(Прeстaнaк вaжeњa Урeдбe) 

 
Ступaњeм нa снaгу oвe Урeдбe 

прeстaje дa вaжи Урeдбa o тeксту и нa-
чину пoлaгaњa зaклeтвe пoлициjских 
службeникa Mинистaрствa зa унутрa-
шњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
16/06).   
 

Члaн 11. 
(Ступaњe нa снaгу Урeдбe) 

 
Oвa Урeдбa ступa нa снaгу нaр-

eднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe”.   
 
Брoj:03-02-2085-1/20        П Р E M И J E Р 
12.11.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 

...................... 
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ПРИЛOГ 1. 
 
 

ИЗJAВA O ПOЛAГAЊУ ЗAКЛETВE 
 
 
„Свeчaнo изjaвљуjeм дa ћу сe у свoм рaду придржaвaти Устaвa и зaкoнa Бoснe и 
Хeрцeгoвинe, Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe и Бoсaнскo– пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, дa ћу дужнoст и oбaвeзe пoлициjскoг службeникa вршити сaвjeснo и 
oдгoвoрнo, дa ћу свим свojим снaгaмa штитити прaвa, слoбoдe и сигурнoст свих 
грaђaнa и дa ћу пoслoвe и зaдaткe пoлициjскoг службeникa oдгoвoрнo извршaвaти 
и у случajeвимa кaдa извршaвaњe тих пoслoвa и зaдaтaкa дoвoди у oпaснoст мoj 
живoт“. 
 
 Ja сaм пoлициjски службeник Бoсaнскo – пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaждe. 
 
 
Пoлициjски службeник 
___________________ 
 
 
Гoрaждe, дaнa ______________ 
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На основу члана 21. став (5) тач-
ка а) Закона о унутрашњим пословима 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 6/15), чла-
на  117. став (5), а у вези са чланом 142. 
став (1) тачка о) Закона о полицијским 
службеницима Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 13/19 и 7/20), на приједлог 
полицијског комесара, министрица 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ 
 
 
ПОГЛАВЉЕ  I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Правилником о дисциплинск-

ом поступку уређује се дисциплинска 
одговорност полицијских службеника 
Управе полиције Министарства за ун-
утрашње послове Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (у даљем тексту: 
Управа полиције) за повреде службене 
дужности, дисциплински поступак, ор-
гани надлежни за вођење дисциплин-
ског поступка и изрицање дисциплин-
ских санкција, дисциплинске санкције 
и извршење дисциплинских санкција 
за повреде службене дужности полиц-
ијских службеника и друга питања од 
значаја за дисциплински поступак.   
 

Члан 2. 
(Кривица) 

 
(1) Полицијски службеник је дисцип- 
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лински одговоран за повреде слу-
жбене дужности прописане Закон-
ом о полицијским службеницима 
(„Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде” број: 
13/19 и 7/20), (у даљем тексту Зак-
он), које су настале као резултат ње-
гове кривице, без обзира да ли је 
поступао са умишљајем или из нех-
ата. 

(2) Кривична одговорност за кривич-
но дјело или прекршајна одговор-
ност за прекршај не искључују дис-
циплинску одговорност полицијск-
ог службеника, уколико почињено 
кривично дјело или прекршај пре-
дставља истовремено и повреду сл-
ужбене дужности. 

(3) Ослобађење од кривичне или пре-
кршајне одговорности полицијског 
службеника не подразумијева исто-
времено и ослобођење од дисцип-
линске одговорности, ако је дјело 
прописано и као повреда службене 
дужности. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ  II - ДИСЦИПЛИНСКА  
                                 ОДГОВОРНОСТ 
 

Члан 3. 
(Врсте повреде службене дужности) 

 
Повреде службене дужности мо-

гу бити: 
 

a) лакше повреде службене дужн-
ости  и 

б)   теже повреде службене дужнос- 
       ти. 

 
Члан 4. 

(Лакше повреде службене дужности) 
  

Лакше повреде службене дужн- 
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ости су: 
 

a) неношење или непрописно но-
шење униформе, наоружања 
или опреме; 

б)   недолазак на посао у одређено  
вријеме или одлазак са посла 
прије краја радног времена, без 
одобрења; 

ц)   непажљиво, неуредно односно  
неправилно чување службених 
докумената и података; 

д)  неоправдано одсуство са дужно- 
сти у трајању од једног дана у 
једном мјесецу; 

е)   изазивање свађе и нарушавање  
међуљудских односа у вршењу 
дужности полицијског службе-
ника; 

ф) некоректно и непристојно пона- 
шање према колегама, запосле-
ницима или грађанима за ври-
јеме рада; 

г)  немаран однос према повјереној  
      опреми и униформи. 

 
Члан 5. 

(Теже повреде службене дужности) 
 

Теже повреде службене дужно-
сти су:  
 

a) неизвршавање, несавјесно, неб-
лаговремено или непажљиво из-
вршавање службених задатака – 
5 бодова; 

б)   избјегавање обавеза везаних за  
професионалну обуку и усавр-
шавање - 5 бодова; 

ц)   неоправдано одсуство са дуж- 
ности у трајању од два дана у 
једном мјесецу – 5 бодова; 

д)   неовлаштено кориштење сред- 
става повјерених ради извршав-
ања задатака и дужности или 
непажљиво руковање средстви- 

26. новембар/студени 2020. 
 
 
ма повјереним за рад и њихово 
оштећење - 10 бодова; 

е)   вршење активности, односно об- 
ављање дјелатности које нису у 
складу са интересима Управе 
полиције или без претходног 
одобрења руководиоца, укључ-
ујући  присуство на скуповима 
политичких странака или дру-
гим политичким скуповима у 
полицијској униформи, осим ук-
олико је на дужности или дава-
ње изјаве или на други начин 
јавно коментарисање рада пол-
ицијског органа без одобрења 
полицијског комесара - 10 бодо-
ва; 

ф) понашање које онемогућава или  
омета или отежава другима изв-
ршавање службених задатака - 
10 бодова; 

г)   непружање стручне помоћи гр- 
ађанима у остваривању њихов-
их законских права - 15 бодова; 

х)   понашање које нарушава углед  
       Управе полиције - 15 бодова; 
и)   неподузимање или недовољно  

подузимање мјера у оквиру вла-
ститих дужности неопходних за 
обезбјеђење објеката, лица и по-
вјерених средстава и ствари - 15 
бодова; 

ј)    спречавање грађана или правн- 
их лица у остваривању њихових 
права при подношењу захтјева, 
жалби, притужби, молби и дру-
гих поднесака, или неодлучива-
ње по тим поднесцима у закон-
ском року - 15 бодова; 

к)  долазак на посао под утицајем  
алкохола или кориштење нарк-
отика или опијата за вријеме ра-
дног времена или конзумирање 
алкохола за време радног време- 
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на, што се утврђује стручно пр-
ихваћеним методама - 20 бодова; 

л)  спречавање, избјегавање, или  
одгађање спровођења интерних 
или дисциплинских поступка пр-
ема себи или другом полицијск-
ом службенику, употреба сред-
става присиле супротно Закону 
или прикривање чињеница о 
начину извршавања службених 
радњи или употреби силе од ст-
ране другог полицијског служб-
еника, који је начином изврше-
ња службене радње или употре-
бом средстава присиле починио 
тежу повреду службене дужнос-
ти - 25 бодова; 

м) чињење или нечињење које во- 
ди  откривању службене тајне - 
25 бодова; 

н)  самовољно напуштање дужнос- 
ти или мјеста чувања одређеног 
објекта или лица, које може има-
ти штетне посљедице за Управу 
полиције или објекат или лице - 
25 бодова; 

о)  непружање помоћи другом пол- 
ицијском службенику који тра-
жи помоћ када му је помоћ нео-
пходна за извршавање његових 
службених задатака - 25 бодова; 

п) нарушавање јавног реда и мира,  
посебно непристојним и грубим 
понашањем, тучом или било ко-
јом другом активношћу  којом се 
нарушава јавни ред и мир и том 
активношћу нарушава углед Уп-
раве полиције, без обзира на вр-
ијеме и мјесто догађаја - 25 бод-
ова; 

р) давање нетачних података који  
утичу на доношење одлука над-
лежних органа или изазивају др-
уге штетне посљедице - 25 бод- 
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ова; 

с)  неоправдан  изостанак са посла   
пет радних дана узастопно - 30 
бодова; 

т)  злоупотреба боловања - 30 бодова; 
у) злоупотреба службеног положаја  
     - 30 бодова; 
в)  употреба средстава присиле у  

супротности са Законом - 30 бод-
ова; 

з) одбијање извршавања законитих  
наредби издатих у циљу 
извршавања службених задатака 
и дужности - 30 бодова; 

    аа)  учествовање у политичким акти- 
           вностима које нису у складу са   
           службом полицијског службени- 
           ка, било за вријеме или ван дуж- 
           ности или чланство у политич- 
           кој странци - 30 бодова; 
   бб)  вршење дискриминације при из- 

     извршавању дужности по  осно- 
     ву расе, боје коже, спола, језика,  
     религије, политичког или друг- 
     ог опредјељења, националног  
     или социјалног поријекла или   
     било по којем другом основу –  
      30 бодова; 

  цц)   извршење радњи које представ- 
љају кривично дјело против сл-
ужбене дужности или друго кр-
ивичнио дјело односно прекр-
шај којим се наноси штета угле-
ду Управе полиције, што поли-
цијског службеника чини непо-
добним за рад у Управи полиц-
ије - 30 бодова; 

   дд)   избјегавање подвргавања љекар- 
             ским прегледима прописаним  
             Законом; 
    ее)   насиље на основу спола и сексу- 

ално узнемиравање дефиниса-
но одредбама Закона о равноп-
равности сполова - 30 бодова; 
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фф)  уступање и објављивање лич- 

них података супротно одред-
бама Закона - 30 бодова и 

гг)   неовлаштено прибављање слу- 
жбене документације која није 

везана за послове које обавља 
полицијски службеник, а са на-
мјером њене злоупотребе у свр-
ху постизања личних циљева и 
користи или ради јавног објав-
љивања - 30 бодова. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ  III -  ДИСЦИПЛИНСКЕ  
                                   САНКЦИЈЕ 
 

Члан 6. 
 

(Изрицање дисциплинске санкције) 
 
(1) Дисциплинске санкције изричу се 

рјешењем. 
(2) Дисциплинске санкције за лакше 

повреде службене дужности изри-
че полицијски комесар, на приједл-
ог Јединице за професионалне ста-
ндарде и едукацију (у даљем тексту 
Јединица), а након проведеног  ин-
терног поступка у ком је  утврђено  
да се ради о лакшој повреди слу-
жбене дужности. 

(3) Дисциплинске санкције за теже по-
вреде службене дужности изриче 
дисциплинска комисија након про-
веденог дисциплинског поступка. 

(4) Један примјерак  рјешења о дисци-
плинској одговорности доставља се 
полицијском службенику којем је 
санкција изречена или његовом бр-
аниоцу, Јединици, Одбору за жал-
бе јавности, у персонални досије 
полицијског службеника и, по пот-
реби, Одсјеку за подршку. 
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Члан 7. 
 

(Дисциплинске санкције  
за лакше повреде) 

 
За лакше повреде службене ду-

жности, из члана 4. овог Правилника, 
могу се изрећи сљедеће дисциплинске 
санкције: 
 

a) писмена опомена и 
      б)    новчана казна у износу од 15%  

једне основне мјесечне плате 
полицијског службеника. 

 
Члан 8. 

 

(Дисциплинске санкције  
за теже повреде) 

 
(1) За теже повреде службене дужнос-

ти, из члана 5. овог Правилника, 
могу се изрећи сљедеће дисципли-
нске санкције: 

   

a) новчана казна; 
б)   обустављање унапређења у ви- 

ши чин у трајању од 12 мјесеци 
до три године;   

ц) одузимање чина и 
д) прекид радног односа. 

 
Члан 9. 

(Изрицање дисциплинске  
санкције новчана казна) 

 
  Новчана казна за теже повреде 
службене дужности изриче се према 
сљедећој табели 
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Бодови Минимална санкција заснована на 
постотку основне једномјесечне плате 

Максимална санкција заснована на 
постотку основне једномјесечне плате 

5 до 9 казна од 15% за 2 мјесеца казна од 15% за 3 мјесца 
10 до 14 казна од 15% за 3 мјесеца   казна од 20% за 4 мјесеца 
15 до 19 казна од 20% за 4 мјесеца   казна од 30% за 5 мјесеци 
20 до 24 казна од 20% за 5 мјесеци   казна од 30% за 6 мјесеци 

25 или више казна од 20% за 6 мјесеци   казна од 30% за 6 мјесеци 
 
 

Члан 10. 
(Изрицање дисциплинске  

санкције обустављање унапређења  
у виши чин) 

 
За 20 и више бодова изриче се 

дисциплинска санкција обустављање 
унапређења у виши чин за временски 
период од 12 мјесеци до три године, 
самостално или уз новчану казну или  
уз санкцију одузимање чина. 
 

Члан 11. 
(Изрицање дисциплинске  
санкције одузимање чина) 

 
Дисциплинска санкција одузи-

мање чина може се изрећи уколико је 
утврђена дисциплинска одговорност 
полицијског службеника за теже пов-
реде службене дужности из члана 5. 
тачки од л) до гг),  овог Правилника, 
али због утврђених олакшавајућих ок-
олности које иду  у прилог полицијск-
ом службенику, истом  није изречена 
дисциплинска санкција прекида радн-
ог односа. 
 

Члан 12. 
(Изрицање дисциплинске санкције 

прекид радног односа) 
 
(1) Дисциплинска санкција прекида 

радног односа може се изрећи  се 
за теже повреде службене дужност-
и из члана 5. тачки од л) до гг) овог 

Правилника ако је повреда учиње-
на са умишљајем, а нису утврђене 
олакшавајуће околности у прилог 
полицијском службенику. 

(2) Дисциплинска санкција прекида 
радног односа изриче се када пол-
ицијски службеник сакупи 60 или 
више бодова за изречене санкције 
за теже повреде службене дужнос-
ти, при чему се у обзир узимају бо-
дови изречени за дисциплинске са-
нкције у протеклих пет година. 

(3) Обавезна дисциплинска санкција 
престанак радног односа изриче се 
ако је полицијском службенику за 
кривично дјело изречена правосна-
жна казна затвора, осим када му је 
за кривична дјела из области саоб-
раћаја изречена правоснажна казна 
затвора у трајању до 6 мјесеци.   

 
Члан 13. 

(Изрицање јединствене 
дисциплинске санкције) 

 
(1) Уколико  је полицијски службеник 

једном радњом или са више радњи 
починио двије или више повреда 
службене дужности (стицај) водиће 
се, у правилу, један дисциплински 
поступак у којем ће се утврдити са-
нкције за сваку од тих повреда, а 
затим за све повреде изрећи једин-
ствену новчану казну, обуставу ун-
апређења у виши чин,  одузимање 
чина или престанак радног односа. 
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(2) У случају стицаја повреда службе-

не дужности, органи дисциплинск-
ог поступка се приликом изрицања 
санкције морају држати сљедећих 
правила: 
 

a) ако су за двије или више повре-
да службене дужности почиње-
них у стицају утврђене новчане 
казне, јединствена новчана каз-
на се изриче збрајањем утврђе-
них новчаних казни, али не см-
ије бити већа од законског мак-
симума прописаног за најтежу 
повреду службене дужности за 
коју се утврђује одговорност; 

б)  ако је за једну или више повреда  
службене дужности изречена об-
устава унапређења у виши чин 
у различитом или истом траја-
њу изриче се јединствена обуст-
ава унапређења збрајањем трај-
ања, али не смије прећи законом 
одређени максимум од 12 мјесе-
ци; 

ц)  ако је за једну или више повреда  
службене дужности изречена но-
вчана казна и обустава унапре-
ђења у виши чин, утврђује се је-
динствена новчана казна и је-
динствена санкција обустава ун-
апређења у виши чин под усло-
вима из тачки а) и б) овог става; 

д)  ако је за једну или више повреда  
службене дужности изречена  но-
вчана казна и одузимање чина, 
утврђује се јединствена новчана 
казна под условима из тачке а) 
овог става и јединствена санкц-
ија одузимање чина; 

е)   ако је за једну или више повре- 
да службене дужности изречена 
санкција обустава унапређења у 
виши чин и одузимање чина, ут-
врђује се јединствена санкција  

26. новембар/студени 2020. 
 
 
обустава унапређења у виши 
чин под условима из тачке б) ов-
ог става и јединствена санкција 
одузимање чина; 

ф) ако је за једну или више повреда  
службене дужности почињених 
у стицају утврђена казна преста-
нак радног односа, изриче се је-
динствена казна престанак рад-
ног односа. 

  
Члан 14. 

(Евиденција о дисциплинским 
поступцима) 

 
(1) О дисциплинским поступцима пр-

отив полицијских службеника Упр-
аве полиције  води се  евиденција. 

(2) Евиденцију из става (1) овог члана 
води Јединица и Одсјек за админи-
страцију, на основу достављених ко-
начних и извршних дисциплинск-
их санкција. 

(3) Евиденција о дисциплинским пост-
упцима  садржи сљедеће податке: 
редни број, име и презиме полиц-
ијског службеника, датум и мјесто 
рођења, назив организационе једи-
нице у којој полицијски службеник 
ради, чин и назив радног мјеста, 
број и датум рјешења о покретању 
дисциплинског поступка, врста по-
вреде службене дужности, изрече-
на санкција, број и датум рјешења 
о изреченој санкцији, датум конач-
ности рјешења о извршеној санкц-
ији, примједба. 

(4) Евиденција о дисциплинским пост-
упцима  води се у формату А4, по-
ложено, једностранично  на Обрас-
цу број 1. који је саставни дио овог 
Правилника. 
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ПОГЛАВЉЕ IV- ОПШТА  ПРАВИЛА 
ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 

Члан 15. 
(Претпоставка невиности) 

 
Свако се сматра невиним за по-

вреду службене дужности док се пра-
воснажним рјешењем у дисциплинск-
ом поступку не утврди његова кривица. 
 

Члан 16. 
(„In dubio pro reo“) 

 
Сумња у погледу постојања чи-

њеница које чине обиљежја повреде 
службене дужности или утичу на утв-
рђивање одговорности полицијског сл-
ужбеника, разматраће се на начин ко-
ји је повољнији за службеника против 
кога се води   дисциплински поступак. 
 

Члан 17. 
(„Ne bis in idem“) 

 
Против полицијског службени-

ка не може се водити дисциплински 
поступак за повреду службене дужнос-
ти уколико је ранији поступак за исту 
конкретну повреду службене дужнос-
ти окончан доношењем правоснажног 
рјешења. 
 

Члан 18. 
(Начело јавности) 

 
(1) Поступак за утврђивање дисципли-

нске одговорности је хитан и јаван. 
(2) Јавност може бити искључена са 

цијеле или дијела јавне расправе  
само ако: 

 

a) то захтијевају интереси морала, 
јавног реда и државне сигурно-
сти демократског друштва, 
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б)   је то у интересу малољетника  
      или заштите приватног живота, 
ц)   је то потребно ради заштите  
       тајних података, 
д)   би то ометало интересе правич- 

ности према мишљењу органа 
дисциплинског поступака. 

 

(3) Одлуку о искључењу јавности дон-
оси дисциплинска комисија. 

(4) Одлука из става (3) овог Правилни-
ка доноси се у форми закључка  на 
записник на који посебна жалба ни-
је допуштена, већ се иста може поб-
ијати жалбом на рјешење о дисци-
плинској одговорности и санкцији. 

(5) Искључене јавности не односи се 
на странке и браниоца. 

 
Члан 19. 

(Право на провођење дисциплинског 
поступка без одлагања) 

 
Полицијски службеник против 

којег је покренут дисциплински посту-
пак има право да у најкраћем могућем, 
разумном року буде позван пред дисц-
иплинску комисију и да се дисципли-
нски поступак против њега проведе 
без одлагања. 
 

Члан 20. 
(Примјена начела кривичног 

 и управног поступка) 
 
(1) Поступак за утврђивање дисципл-

инске одговорности због теже пов-
реде службене дужности проводи 
се у складу са начелима кривичног 
поступка. 

(2) Поступак за утврђивање дисципл-
инске одговорности због лакше по-
вреде службене дужности проводи 
се у складу са начелима управног 
поступка. 
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Члан 21. 
(Право на изјашњење  
и право на одбрану) 

 
(1) Полицијски службеник има право 

да: 
 

a) буде правовремено обавијешт-
ен о оптужби за повреду служ-
бене дужности и о доказима, 
као и право да писано одговори 
на оптужбу, или да се његова 
усмена изјава запише, 

б)   право на праведно и јавно сас- 
лушање у разумном року од ор-
гана утврђених Законом, 

ц)   право на недавање исказа про- 
тив себе, право да се од оптуж-
би брани сам или уз стручну 
помоћ адвоката којег сам изабе-
ре, право присуствовања  свак-
ом саслушању у поступку, 

д)  право на јавно изрицање одлуке  
      и 
е)   право на подношење жалбе на  

одлуку о дисциплинској одго-
ворности. 

 

(2) Увид у  спис, копирање и преписи-
вање дисциплинског предмета у 
ситуацијама када је исти прослије-
ђен тужилаштву, односно када се 
води кривична истрага, дисципли-
нски орган који води поступак ом-
огућиће само уз претходно одобре-
ње надлежног тужиоца надлежног 
тужилаштва. 

 
Члан 22. 

(Језик и писмо) 
 

У дисциплинском поступку у 
равноправној су употреби босански, 
српски и хрватски језик, а службена 
писма су латиница и ћирилица. 
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Члан 23. 
(Претходно питање) 

 
(1) Ако примјена одредаба овог Прав-

илника зависи од претходне одлу-
ке о какавом правном питању за 
чије одлучивање је надлежан суд у 
каквом другом поступку или неки 
други орган, дисциплинска комис-
ија када проводи дисциплински по-
ступак може сама одлучити и о том 
питању по одредбама које важе за 
доказивање у дисциплинском пос-
тупку. Одлука дисциплинске ком-
исије у овом правном питању има 
учинак само у конкретном дисци-
плинском предмету о ком дисцип-
линска комисија расправља. 

(2) Ако је у таквом претходном пита-
њу већ донио одлуку суд у којем 
другом поступку или неки други 
орган, таква одлука не веже дисци-
плинску комисију у погледу оцјене 
да ли је учињена тежа повреда слу-
жбене дужности. 

(3) Одредбе из ставова (1) и (2) овог 
Правилника не односе се на крив-
ични поступак. 

 
Члан 24. 

(Стицај, спајање  
и раздвајање поступка) 

 
(1) Против полицијског службеника 

који је једном радњом или са више 
радњи починио двије или више 
повреда службене дужности води-
ће се у правилу један дисциплин-
ски поступак. 

(2) Уколико је за исту повреду служб-
ене дужности дисциплински опту-
жено два или више полицијских 
службеника или је два или више 
полицијских службеника дисцип- 
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лински оптужено за двије или ви-
ше повреда службених дужности 
које стоје у међусобној вези, дисци-
плинска комисија може спојити по-
ступке. 

(3) У ситуацијама када је повреду слу-
жбене дужности учинило два или 
више полицијских службеника, од 
којих за неке, усљед објективних ок-
олности (тешка болест, тешка пов-
реда дисциплински оптуженог или 
разлози цјелисходности) није мог-
уће покренути или водити поступ-
ак, дисциплинска комисија може 
одлучити да се за поједине теже 
повреде службене дужности или 
против појединих дисциплински 
оптужених поступак раздвоји и по-
себно доврши. 

(4) О спајању, односно раздвајању по-
ступка одлучује рјешењем дисцип-
линска комисија, а против истог 
није допуштена жалба. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ V- ДИСЦИПЛИНСКА 
                               КОМИСИЈА 
 

Члан 25. 
(Органи дисциплинског поступка) 

 
Органи дисциплинског поступ-

ка у случају теже повреде службене ду-
жности су дисциплинска комисија и 
дисциплински тужилац. 
 

Члан 26. 
(Успостављање и мандат 
дисциплинске комисије) 

 
(1) Дисциплинску комисију именује и 

разрјешава полицијски комесар, на 
период од двије године, а њихов 
мандат може се обновити за још дв-
ије године. 
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(2) Дисциплинску комисију чине пре-
дсједавајући, два члана и исти број 
замјеника. Предсједавајући, један 
члан и њихови замјеници су поли-
цијски службеници који морају им-
ати завршен први, други или тре-
ћи циклус високог образовања бол-
оњског система студирања вредно-
ван са најмање 240 ЕЦТС бодова 
или VII степен стручне спреме и 
најмање три године радног искуст-
ва у Управи полиције, а други члан 
и други замјеник морају бити држ-
авни службеници који морају им-
ати завршен први, други или тре-
ћи циклус високог образовања бол-
оњског система студирања вредно-
ван са најмање 180 ЕЦТС бодова 
или  VII степен стручне спреме. 

(3) Предсједавајући дисциплинске ко-
мисије је полицијски службеник са  
највишим чином, или полицијски 
службеник који је дуже времена у 
чину ако оба полицијска службе-
ника носе исти чин. 

(4) Полицијски комесар може опозва-
ти предсједавајућег дисциплинске 
комисије и чланове, односно њихо-
ве замјенике уколико су исти осно-
вано сумњиви да су починили пов-
реду службене дужности. 

(5) Дисциплинска комисија има и ли-
це које обавља административно-
техничке послове за дисциплинске 
органе (дактилографски послови и 
рад на рачунару, вођење евиденц-
ија, архивски послови и сл.) 

 
Члан 27. 

(Накнада за рад  
у дисциплинској комисији) 

 
(1) Члановима дисциплинске комиси-

је и дисциплинском тужиоцу при- 
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пада накнада за рад у дисциплин-
ској комисији, у вриједности од 20% 
просјечне плате на нивоу Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, 
коју утврђује министар посебним 
рјешењем.  

(2) Накнада из става 1. овог члана при-
пада замјеницима чланова дисци-
плинске комисије, када мијењају 
чланове дисциплинске комисије у 
вријеме њихове одсутности због го-
дишњег одмора, боловања или др-
угог одсуствовања са посла дужем 
од 7 дана. 

 
Члан 28. 

(Дисциплински тужилац) 
 
(1) Функцију дисциплинског тужиоца 

врши руководилац Јединице или 
инспектор у Јединици кога одреди 
руководилац те Јединице, а који  
морају  имати завршен  први, дру-
ги или трећи циклус високог обра-
зовања болоњског система студи-
рања вреднован са најмање 240 ЕЦ 
ТС бодова или VII степен стручне 
спреме правног смјера и  најмање 
три године радног искуства у Уп-
рави полиције. 

(2) Дисциплински тужилац пред дис-
циплинском комисијом и полици-
јским одбором заступа захтјев за 
покретање дисциплинског поступ-
ка. 

(3) Дисциплински тужилац има овла-
сти за предузимање свих радњи 
као странка у поступку, те право 
увида у комплетан спис предмета 
о покретању дисциплинског пост-
упка, може тражити и друге инф-
ормације од других организацион-
их јединица Управе полиције, као 
и других правних и физичких ли- 
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ца за која оцјени да су потребна за 
потврђивање чињеница у дисцип-
линском поступку. 

(4) Дисциплинског тужиоца, полициј-
ски комесар може привремено ос-
лободити обављања редовних пос-
лова и задатака, ако је то неопход-
но ради хитности вођења дисцип-
линског поступка, или ако је број 
дисциплинских предмета повећан, 
због чега је неопходно ангажовати 
дисциплинског тужиоца са пуним 
радним временом. 

 
Члан 29. 

(Начин рада дисциплинске 
комисије) 

 
(1) Дисциплинска комисија ради и од-

лучује у пуном саставу, а одлуке 
доноси већином гласова. 

(2) Дисциплинска комисија проводи 
дисциплински поступак и изриче 
дисциплинске санкције за повреде 
службене дужности из члана 5. ов-
ог Правилника о чему доноси одго-
варајућу одлуку у форми рјешења. 

(3) Предсједника и чланове дисципли-
нске комисије, као и њихове замје-
нике полицијски комесар ће, осло-
бодити од обавеза извршавања ре-
довних послова и задатака, када је 
то неопходно ради вођења дисцип-
линског поступка који је у току или 
дисциплинских поступака које је 
потребно окончати. 

(4) Замјеник предсједника дисциплин-
ске комисије, односно замјеници 
чланова дисциплинске комисије, ће 
преузети улогу предсједника дисц-
иплинске комисије, односно члано-
ва дисциплинске комисије, у случа-
ју њихове одсутности због годишњ-
ег одмора, боловања или другог од- 
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суствовања са посла у трајању дуж-
ем од 7 дана. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ VI - ПРВОСТЕПЕНИ  
                                 ПОСТУПАК 
 

Члан 30. 
(Интерни поступак) 

 
(1) Свако ко прими информацију или 

притужбу на полицијског службе-
ника обавезан је ту информацију 
или притужбу доставити Јединици 
у року од 24 сата. 

(2) Интерни поступак води Јединица, 
уз информисање и надзор  Одбора 
за жалбе јавности Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де, ради утврђивања одговорности 
за повреде службене дужности од 
стране полицијског службеника, а 
покреће се на основу жалбе: 

 

a) грађанина или овлаштеног пре-
дставника правног лица, 

б)   једног или више запослених у  
       Управи полиције; 
ц)  непосредно надређеног полиц-    
      ијског службеника или 
д)   предсједавајућег Одбора за жа- 

лбе јавности Скупштине  Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде. 

 

(3) О интерним поступцима против 
полицијских службеника Управе по-
лиције  евиденцију води Јединица  
на основу достављених притужби 
на полицијске службенике. 

(4) Евиденција о интерним поступци-
ма садржи сљедеће податке: редни 
број, име и презиме полицијског 
службеника, назив организационе 
јединице у којој полицијски служ- 
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беник ради и чин, број и датум до-
стављања жалбе, датум покретања 
интерног поступка, оцјена навода 
поднесене жалбе (основана, дјели-
мично основана и неоснована), да-
тум завршетка интерног поступка, 
квалификација повреде службене 
дужности (лакша, тежа), број и дат-
ум рјешења о изреченој санкцији, 
датум коначности рјешења о извр-
шеној санкцији и примједба. 

(5) Евиденција о  интерним поступци-
ма води се у формату А4, положе-
но, једностранично на Обрасцу бр-
ој 2. који је саставни дио овог Пра-
вилника. 

 
Члан 31. 
(Рокови) 

 
(1) Интерни поступак за лакше повре-

де службене дужности завршава се 
у року од 60 дана од дана достав-
љања жалбе из члана 29. став (2) ов-
ог Правилника Јединици. 

(2) Интерни поступак за теже повреде 
службене дужности мора се заврш-
ити у року од 90 дана од дана дост-
ављања жалбе из члана  29. став (2) 
овог правилника Јединици, а може 
се продужити за још 60 дана у зави-
сности од сложености случаја, о че-
му одлучује руководилац Јединице. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ VII - ДИСЦИПЛИНСКИ  
                                   ПОСТУПАК 
 

Члан 32. 
(Покретање дисциплинског 

поступка) 
 
(1) Захтјев за покретање дисциплинс-

ког поступка за теже повреде служ- 
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бене дужности  Јединица доставља 
дисциплинској комисији у року од 
15 дана од истека рока из члана 30. 
став (2) овог Правилника. 

(2) Захтјев из става (1) овог члана сад-
ржи: 

 
a) име и презиме дисциплински 

оптуженог полицијског службе-
ника са личним подацима (мјес-
то и датум рођења, ЈМБ, лична 
имена родитеља (име, презиме 
и дјевојачко презиме мајке), ад-
ресу становања, брачно стање, 
школска спрема, радно мјесто 
на којем се налази, организаци-
она јединица у којој је распоре-
ђен, чин, да ли је награђиван, 
да ли је и када дисциплински 
осуђиван, да ли је у току дисци-
плински поступак за другу лак-
шу или тежу повреду службене 
дужности); 

б)   опис повреде службене дужнос- 
ти са навођењем времена и мј-
еста извршења повреде, као и 
других чињеница и околности 
битних за што је могуће преци-
знији опис радње којом је извр-
шена повреда службене дужно-
сти; 

ц)   правну квалификацију повреде  
       службене дужности; 
д)   приједлог доказа на околности  

постојања повреде службене ду-
жности, уз навођење имена свје-
дока, списа које треба прочита-
ти и предмета који служе као 
докази; 

е)   образложење у којем ће се према  
резултатима интерног поступка 
описати стање ствари, 

ф)  прилоге који поткрепљују нав- 
       оде захтјева. 
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(3) Једним захтјевом за покретање дис-

циплинског поступка може се обу-
хватити више тежих повреда служ-
бене дужности или више службе-
ника ако између тежих повреда сл-
ужбене дужности или службеника 
постоји међусобна веза. 

 
Члан 33. 

(Одлука о покретању поступка) 
 
(1) Предсједник дисциплинске комис-

ије рјешењем покреће дисциплинс-
ки поступак у року од осам дана од 
дана пријема захтјева Јединице. 

(2) Захтјев и рјешење о покретању дис-
циплинског поступка због теже по-
вреде службене дужности  предсје-
дник дисциплинске комисије дост-
авља дисциплински оптуженом по-
лицијском службенику, у онолико 
примјерака колико је захтјевом, од-
носно рјешењем обухваћено лица, 
члановима дисциплинске комиси-
је, тако да се прво саслушање може 
обавити у року од 30 дана од дана 
кад је запримљен захтјев за покре-
тање дисциплинског поступка. 

(3) Дисциплински оптужени нема пр-
аво жалбе на одлуку о покретању 
дисциплинског поступка, али има 
право да писано одговори на наво-
де који му се стављају на терет, у 
року од 3 дана од дана достављања 
рјешења, те да евентуално поднесе 
захтјев за изузеће чланова дисцип-
линске комисије. 

(4) Дисциплинска комисија није веза-
на за правну оцјену теже повреде 
службене дужности која је наведе-
на у захтјеву за покретање дисцип-
линског поступка. 

(5) Дисциплинска комисија доноси Рј-
ешење о дисциплинској одговорно- 
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сти у року од 60 дана од дана доно-
шења рјешења из става (1) овог чла-
на. 

 
Члан 34. 

(Заказивање јавне расправе) 
 
(1) Предсједник дисциплинске коми-

сије заказује и упућује позив за јав-
ну расправу, која се одржава у про-
сторијама Управе полиције Минис-
тарства за унутрашње послове Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 

(2) Позив се упућује члановима дисци-
плинске комисије, дисциплински 
оптуженом полицијском службени-
ку, браниоцу дисциплински опту-
женог уколико га има, дисциплин-
ском тужиоцу, записничару, свједо-
цима, вјештацима и другим лици-
ма која могу помоћи у утврђивању 
дисциплинске одговорности. 

(3) Позив садржи:  предмет, ознаку мј-
еста и вријеме одржавања јавне ра-
справе, као и назнаку у којем својс-
тву се одређено лице позива. 

(4) Дисциплински оптуженом полиц-
ијском службенику се мора остави-
ти рок од најмање осам дана да пр-
ипреми одбрану. 

 
Члан 35. 

(Изузеће) 
 
(1) Предсједник, члан дисциплинске 

комисије, или његов замјеник, дис-
циплински тужилац и записничар 
не може вршити дужност: 
 

a) ако је учинио повреду службе-
не дужности, те је против њега 
поднесен захтјев за покретање 
дисциплинског поступка; 

      б)   ако је у истом поступку учество-  
      вао као свједок или вјештак; 
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ц)   ако постоје околности које иза- 

зивају оправдану сумњу у њего-
ву непристрасност. 

 

(2) Дисциплински оптужени полициј-
ски службеник или његов бранил-
ац и подносилац захтјева за покре-
тање дисциплинског поступка мо-
гу, у периоду од достављања рјеш-
ења о покретању дисциплинског 
поступка до пријема позива за јав-
ну расправу, поднијети дисципли-
нској комисији захтјев за изузеће 
органа дисциплинског поступка,  
уколико постоје неки од разлога 
наведених у ставу (1) овог члана. 

(3) Лица из става (1) овог члана чим 
сазнају за постојање неког од разл-
ога за изузеће, дужни су прекину-
ти сваки рад на том предмету и о 
томе обавијеститити предсједника 
дисциплинске комисије или поли-
цијског комесара. 

(4) О захтјеву за изузеће чланова дисц-
иплинске комисије и записничара 
одлуку ће, прије отварања јавне ра-
справе, донијети предсједавајући 
дисциплинске комисије или његов 
замјеник, уколико поступа у конк-
ретном дисциплинском поступку. 

(5) О захтјеву за изузеће предсједава-
јућег дисциплинске комисије или 
његовог замјеника и дисциплинск-
ог тужиоца одлучује полицијски 
комесар. 

(6) Одлука о изузећу се доноси у фор-
ми рјешења, а против ње посебна 
жалба или приговор нису допуш-
тени. 

 
Члан 36. 

(Отварање јавне расправе) 
 
(1) Јавну расправу отвара предсједава-

јући дисциплинске комисије. 
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(2) На почетку јавне расправе предсје-

давајући дисциплинске комисије 
констатује да ли су присутна сва по-
звана лица. 

(3) У случају изостанка уредно позва-
ног дисциплински оптуженог по-
лицијског службеника или његовог 
браниоца, јавна расправа се одла-
же, а уколико неоправдано не дођу 
ни на сљедећу заказану јавну расп-
раву, она ће се одржати у њиховом 
одсуству. 

(4) У случају из става (3) овог члана ја-
вна расправа се може одгодити нај-
више једанпут без обзира колико 
дисциплински оптужених има. 

(5) У случају изостанка уредно позва-
ног дисциплински оптуженог пол-
ицијског службеника на јавну рас-
праву, предсједавајући дисциплин-
ске комисије то констатује у запис-
ник и исти, заједно са осталом рел-
евантном документацијом (позиви, 
доставнице и др.), доставља на на-
длежно поступање Јединици како 
би се утврдило да ли постоје осно-
ви сумње да је учињена повреда сл-
ужене дужности из члана 5. тачка 
л) овог Правилника. 

 
Члан 37. 

(Ток  јавне расправе) 
 
(1) Када предсједавајући дисциплинс-

ке комисије установи да су на јавну  
расправу приступила сва позвана 
лица или кад одлучи да се распра-
ва одржи у одсуству неког од позв-
аних лица, позваће дисциплински 
оптуженог и од њега узети личне 
податке (из члана 31. овог Правил-
ника), а затим упутити свједоке на 
мјесто одређено за њих гдје ће чек-
ати да буду саслушани. 
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(2) Предсједавајући дисциплинске ко-
мисије упозориће дисциплински оп-
туженог да пажљиво слиједи ток 
расправе и упутити га да може из-
носити чињенице и предлагати до-
казе у своју одбрану, да може пост-
ављати питања, стављати примјед-
бе и давати објашњења у погледу 
изјава датих на претресу. 

(3) Јавна расправа пред дисциплинск-
ом комисијом почиње читањем за-
хтјева за покретање дисциплинског 
поступка од стране дисциплинског 
тужиоца. 

(4) Предсједавајући дисциплинске ко-
мисије ће упитати дисциплински 
оптуженог да ли је разумио захтјев. 
Ако предсједавајући дисциплинске 
комисије установи да дисциплинс-
ки оптужени није разумио захтјев, 
укратко ће изложити захтјев на та-
кав начин да га дисциплински опт-
ужени може најлакше разумјети. 
Након тога предсједавајући  дисци-
плинске комисије позива дисцип-
лински оптуженог да се изјасни о 
свакој тачки захтјева и да предочи 
своју одбрану. 

(5) Свједоци не присуствују јавној рас-
прави док дисциплински оптуже-
ни полицијски службеник даје изја-
ву, већ своје изјаве износе поједина-
чно и након испитивања дисцип-
лински оптуженог полицијског сл-
ужбеника. Свједок који није саслу-
шан не може присуствовати саслу-
шању другог свједока. 

(6) Ако дисциплинска комисија оције-
ни потребним, може се извршити 
суочење између дисциплински оп-
туженог полицијског службеника и 
свједока, а могу се извршити и др-
уге неопходне радње. 

(7) Послије свједока, саслушавају се вј- 
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ештаци и друга лица уколико су 
позвана, те се читају списи, докуме-
нти и изјаве свједока који не прису-
ствују јавној расправи. 

(8) Изјаве свједока који не присуствују 
јавној расправи, а које су дате ток-
ом провођења интерног поступка, 
могу се по одлуци дисциплинске 
комисије прочитати и користити 
као доказ на расправи само у случ-
ају ако су испитана лица умрла, ду-
шевно обољела, ако се не могу про-
наћи, ако је њихов долазак пред ди-
сциплинску комисију немогућ или 
је знатно отежан из важних узрока, 
као и у случају када испитано лице, 
иако је уредно позвано, не присту-
пи на расправу, с тим да се одлука 
о кривици не може темељити само 
на исказима датим у току интерног 
поступка. 

(9) Ако дисциплинска комисија оци-
јени да је неопходно за даљи ток 
поступка извести нове доказе, сас-
лушати додатне свједоке, или при-
купити нове чињенице, затражиће 
од Јединице да то и учини. 

 
Члан 38. 

(Редослијед извођења доказа) 
 
(1) Странке и бранилац имају право 

позивати свједоке и изводити друге 
доказе, осим ако дисциплинска ко-
мисија у интересу правде и из раз-
лога сврсисходности не одреди др-
угачије. Докази се на расправи из-
воде сљедећим редом: 

 

a) докази оптужбе, 
б)   докази одбране, 
ц)   докази оптужбе којима се поби- 
       јају наводи одбране (реплика), 
д)   докази одбране као одговор на  
       побијање (дуплика), 
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е) докази чије је извођење наредила  
       дисциплинска комисија и 
ф)  сви докази релевантни за изри- 
       цање дисциплинских санкција. 

 

(2) Приликом извођења доказа дозво-
љено је директно, унакрсно и дода-
тно испитивање. 

(3) Директно испитивање обавља стр-
анка која позива свједока, али пред-
сједавајући дисциплинске комисије 
и чланови могу у сваком тренутку 
поставити питање свједоку. 

(4) Ако је признање дисциплински оп-
туженог на јавној расправи потпу-
но и у складу са прије изведеним 
доказима, у доказном поступку ће 
да се изведу само они докази који 
се односе на одлуку о дисциплинс-
кој казни, осим ако дисциплинска 
комисија не одлучи другачије. 

 
Члан 39. 

(Руковођење јавном расправом) 
 
(1) Јавном расправом руководи предс-

једник дисциплинске комисије, ко-
ји даје и одузима ријеч, поставља 
питања и тражи објашњења. 

(2) Уз предсједника дисциплинске ко-
мисије питања могу постављати и 
остали чланови дисциплинске ко-
мисије, дисциплински тужилац и 
бранилац дисциплински оптужен-
ог полицијског службеника уз пре-
тходно одобрење предсједник дис-
циплинске комисије. 

(3) Предсједник дисциплинске коми-
сије ће забранити питање и одгов-
ор на питање које је већ поставље-
но ако је то питање по његовој оцје-
ни недопуштено или неважно за 
предмет. 

(4) Ако предсједник дисциплинске ко- 
мисије закључи да околности које 
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странка и бранилац желе да дока-
жу немају значај за предмет или да 
је понуђени доказ непотребан или 
да је приликом испитивања пропу-
штено да се свједок испита на око-
лности на које је поново предложе-
но његово испитивање, одбиће изв-
ођење таквог доказа. 

(5) Ако дисциплински тужилац оције-
ни да изведени докази указују да се 
измијенило чињенично стање изн-
есено у захтјеву за покретање дисц-
иплинског поступка, он може до 
окончања доказног поступка изми-
јенити захтјев, што ће се на јавној 
расправи констатовати у записни-
ку. Ради припремања одбране, јав-
на расправа се може одгодити. У 
овом случају не доноси се нова од-
лука из члана 32. овог Правилника. 

(6) Дужност предсједника дисциплин-
ске комисије је да се стара о одржа-
вању реда током дисциплинског 
поступка и достојанства дисципли-
нске комисије. Предсједник дисци-
плинске комисије може одмах по-
слије отварања јавне расправе упо-
зорити лица која су присутна јавној 
расправи да се пристојно понашају 
и да не ометају рад дисциплинске 
комисије. Предсједник дисциплин-
ске комисије може наредити прет-
ресање лица којеа су присутна на 
јавној расправи, као и да се удаље 
сва лица која као слушаоци присус-
твују јавној расправи, ако су се мје-
ре за одржавање реда показале нее-
фикасним за осигурање неометан-
ог одржавања јавне расправе.   

 
Члан 40. 

(Прекид, одлагање  
и наставак јавне расправе) 

 
(1) Јавна расправа може се прекинути  
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и наставити истог радног дана, из-
узетно из оправданих разлога, јав-
на расправа се може прекинути, а 
њен наставак одложити за први на-
редни дан. 

(2) У случајевима из става (1) овог чла-
на, дисциплинска комисија ради у 
истом саставу. 

(3) Јавна расправа ће се одложити за-
кључком дисциплинске комисије: 

 

a) ако се у току поступка стање ст-
вари тако измијени да је одлага-
ње потребно ради проширења 
или допуне захтјева или одбра-
не; 

б)  ако треба прибавити нове доказе; 
ц)  ако постоје друге сметње да се ја- 
     вна расправа успјешно спроведе. 

 

(4) Уколико дисциплинска комисија 
настави рад у промијењеном саста-
ву, јавна расправа мора почети из-
нова. 

(5) Закључком којим се одлаже јавна 
расправа, одредиће се, кад је то мо-
гуће дан и сат, кад ће се јавна расп-
рава наставити. 

(6) Против закључка из става (3) овог 
члана није дозвољен приговор. 

 
Члан 41. 

(Записник са јавне расправе) 
 
(1) На јавној расправи води се записн-

ик у који се уноси цијели ток пост-
упка. 

(2) У уводу записника наводи се састав 
дисциплинске комисије, мјесто и 
вријеме одржавања претреса, име и 
презиме записничара, дисциплинс-
ког тужиоца, дисциплински опту-
женог полицијског службеника, ње-
говог браниоца, као и констатација 
о јавности претреса. 

(3) Записник садржи све податке који  
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су од значаја за рјешавање, а наро-
чито: податке о томе који је захтјев 
на расправи прочитан, да ли је ди-
сциплински тужилац измијенио 
или проширио приједлог, пријед-
логе странака, изведене доказе и 
одлуке дисциплинске  комисије. 

(4) Ако је на јавном претресу искључе-
на јавност, у записник се уноси да 
је предсједник дисциплинске коми-
сије упозорио присутне на посљед-
ице неовлаштеног откривања оног 
што је на претресу изнешено као 
тајна. 

(5) Искази дисциплински оптуженог 
полицијског службеника, свједока, 
вјештака, браниоца и осталих учес-
ника уносе се у записник тако да се 
вјерно прикаже њихова битна сад-
ржина. 

(6) Предсједник дисциплинске комис-
ије може по приједлогу странака 
или по службеној дужности наре-
дити да се у записник дословно уп-
ишу изјаве које сматра нарочито 
важним. 

(7) Записник се завршава закључењем 
јавне расправе, а потписују га пре-
дсједник и чланови дисциплинске 
комисије, записничар, дисциплин-
ски оптужени полицијски службе-
ник, његов бранилац и дисципли-
нски тужилац. 

(8) Странке имају право да прегледају 
завршени записник и његове при-
логе, да дају примједбе у погледу 
садржаја и да траже исправку у за-
писнику. 

(9) Примједбе и приједлози странака, 
као и исправке и допуне извршене 
у записнику уносе се у наставку за-
вршеног записника, а ако поједини 
приједлози и примједбе нису усво-
јени у наставку записника навешће  
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се разлози неусвајања. 

 
Члан 42. 

(Закључење јавне расправе) 
 
(1) На крају саслушања свих свједока и 

након читања свих записника или 
другог писмена, предсједавајући 
дисциплинске комисије ће упитати 
странке да ли имају неки приједлог 
за допуну доказног поступка. 

(2) Уколико нико не стави приједлог 
за допуну доказног поступка или 
приједлог буде одбијен, а  дисцип-
линска комисија констатује да је 
стање ствари утврђено, предсједав-
ајући дисциплинске комисије  ће 
објавити да је доказни поступак за-
вршен. 

(3) На крају јавне расправе позива се 
прво дисциплински тужилац да из-
несе завршну ријеч, а након тога 
дисциплински оптужени полицијс-
ки службеник и његов бранилац. 
Посљедња ријеч увијек припада оп-
туженом. 

(4) Предсједавајући дисциплинске ко-
мисије  закључује јавну расправу, а 
дисциплинска комисија се повлачи 
на вијећање и гласање. 

(5) Вијећање и гласање врши се без пр-
исуства јавности и о њему се саста-
вља посебан записник. 

(6) Одлука се доноси већином гласова 
чланова дисциплинске комисије и 
то непосредно по закључењу расп-
раве и јавно се изриче. 

 
Члан 43. 

(Врсте и форма одлука 
дисциплинске комисије 
 и њихово достављање) 

 
(1) Дисциплинска комисија своју одл- 
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уку заснива само на чињеницама и 
доказима који су изнесени на јавној 
расправи. 

(2) Дисциплинска комисија дужна је 
да савјесно оцијени сваки доказ пој-
единачно и у вези са осталим дока-
зима и да на основу такве оцјене 
изнесе закључак о томе да ли је не-
ка чињеница доказана. 

(3) Дисциплинска комисија није веза-
на за приједлог дисциплинског ту-
жиоца у погледу правне квалифи-
кације дјела. 

(4) Дисциплинска комисија може од-
лучити да: 

 

a) одбаци захтјев за покретање ди-
сциплинског поступка јер није 
уложен у прописаном року (не-
благовремен), уложен од стране 
неовлаштеног лица (недопушт-
ен) или је уложен због радње ко-
ја не представља тежу повреду 
службене дужности; 

б)  одбије захтјев као неоснован, јер  
није утврђено да је полицијски 
службеник починио повреду сл-
ужбене дужности или је утврђе-
но да је није починио својом кр-
ивицом или је утврђено да је 
повреду починио у неурачунљ-
ивом стању; 

ц)  изрекне дисциплинску санкцију  
због теже повреде службене ду-
жности; 

д)  прекине дисциплински поступ- 
ак ако се о истој ствари води кр-
ивична истрага или је покренут 
кривични поступак. 

 

(5) Дисциплинска комисија одлуке до-
носи у форми рјешења и закључака. 

(6) Одлуку у форми рјешења дисцип-
линска комисија доноси када дисц-
иплински оптуженог ослобађа опт- 
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ужбе или када дисциплински опту-
женог проглашава кривим. Рјеше-
ње са образложењем одлуке се оба-
везно писмено израђује. 

(7) Одлуку у форми закључка на зап-
исник дисциплинска комисија дон-
оси када одлучује о току поступка 
и извођењу појединих доказа или 
предузимању појединих процесн-
их радњи, укратко образлаже и са-
општава на јавној расправи. Прот-
ив ове врсте закључака посебна жа-
лба није допуштена, али се форма-
лна и материјална законитост и ос-
нованост истих може оспоравати 
жалбом на првостепено рјешење, 
односно закључак о обустави пост-
упка. 

(8) Одлуку у форми закључка, који се 
посебно писмено израђује, дисцип-
линска комисија доноси када одлу-
чује о обустави поступка због наст-
упања застаре за покретање или 
вођење дисциплинског поступка 
или у случајевима када престану 
процесне претпоставке за вођење 
истог (смрт, губитак статуса полиц-
ијског службеника и др.) или када 
постоје околности из члана 17. овог 
Правилника или када дисциплин-
ски тужилац до завршетка јавне ра-
справе одустане од захтјева за пок-
ретање дисциплинског поступка. 

(9) Одлуке које је донијела дисципли-
нска комисија морају се писмено 
израдити у року од осам дана од 
дана јавне расправе, а у сложеним 
стварима у року од 15 дана. 

(10) Одлуке дисциплинске комисије   
Достављају се полицијском служ-
бенику, односно његовом бранио-
цу, дисциплинском тужиоцу, пол-
ицијском комесару, Јединици, Од-
сјеку за администрацију и Одбору,  
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а по потреби и Одсјеку за подршку. 

 
Члан 44. 

(Садржина рјешења) 
 
(1) Рјешење садржи назив органа, број 

и датум, увод, изреку, образложење, 
поуку о правном лијеку, потпис ов-
лаштеног лица и печат органа. 

(2) Увод садржи: састав дисциплинске 
комисије, име и презиме дисцип-
линског тужиоца који је заступао 
захтјев за покретање дисциплинск-
ог поступка, име и презиме полиц-
ијског службеника и његовог бран-
иоца, назнаку о каквој је повреди 
службене дужности ријеч и датум 
закључења расправе. 

(3) Изрека садржи: име и презиме дис-
циплински оптуженог полицијског 
службеника, његове личне податке, 
за коју се повреду службене дужно-
сти терети, уз навођење чињеница 
и околностима које чине обиљежја 
повреде службене дужности, прав-
ну квалификацију дисциплинске 
повреде и одлуку дисциплинске 
комисије. 

(4) Образложење садржи: све битне чи-
њенице на којима је одлука заснов-
ана, а нарочито кратку садржину 
захтјева за покретање дисциплин-
ског поступка, кратку садржину од-
бране дисциплински оптуженог 
полицијског службеника, утврђено 
чињенично стање, оцјену изведен-
их доказа, те олакшавајуће и отежа-
вајуће околности. 

(5) У поуци о правном лијеку полициј-
ски службеник против кога је вођ-
ен поступак и подносилац захтјева 
за покретање поступка се обавјеш-
тавају да могу уложити жалбу на  
рјешење Полицијском одбору у ро- 
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ку од 15 дана од дана пријема рјеш-
ења. 

 
Члан 45. 

(Суспензија) 
 
(1) Полицијски службеник се обавезно 

суспендује, односно може бити сус-
пендован у складу са одредбама из  
члана 131. Закона којима је пропи-
сано питање суспензије. 

(2) Радно мјесто са којег је суспендован 
полицијски службеник може се пу-
тем интерног премјештаја у инте-
ресу полицијског органа попунити 
другим полицијским службеником. 

(3) По престанку разлога за суспензију 
полицијском службенику се рјеше-
њем укида суспензија и исти се ра-
споређује на упражњено радно мје-
сто у складу са додијељеним чином. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ  VIII -  ДРУГОСТЕПЕНИ  
         ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 46. 
(Жалба) 

  
(1) Против рјешења полицијског коме-

сара из члана 6. став (2) овог Прав-
илника и рјешења дисциплинске 
комисије  из члана 6.  став (3) овог 
Правилника, којим се одлучује о 
дисциплинској одговорности, дозв-
ољена је жалба полицијском одбо-
ру у року од 15 дана од дана приј-
ема рјешења. 

 
Члан 47. 

(Право на улагање жалбе) 
 
(1) Право на улагање жалбе имају дис-

циплински тужилац, дисциплинс- 
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ки оптужени, као и бранилац дис-
циплински оптуженог. 

(2) Бранилац може изјавити жалбу без 
посебног овлаштења дисциплинс-
ки оптуженог, али не против њего-
ве воље. 

(3) Странке могу одустати од уложене 
жалбе до доношења другостепеног 
рјешења. 

 
Члан 48. 

(Покретање другостепеног поступка) 
 
(1) Жалба се подноси Полицијском од-

бору, путем дисциплинске комсије, 
предајом непосредно на писарницу 
Министарства за унутрашње  пос-
лове Босанско-подрињског кантона 
Горажде или препорученом поштом. 

(2) Дисциплинска комисија по прије-
му жалбе дужна је да комплетан пр-
едмет са жалбом прослиједи Поли-
цијском одбору у року од пет дана 
од дана пријема жалбе, уз претход-
но испитивање допуштености и 
благовремености. 

 
Члан 49. 

(Разматрање жалбе) 
 
(1) Полицијски одбор жалбу разматра 

на затвореној сједници, цијенећи 
нарочито: 

 

a) да ли је у првостепеном посту-
пку потпуно и правилно утвр-
ђено чињенично стање, 

б)   да ли је изречена одговарајућа  
       дисциплинска санкција и 

        ц)   да ли су правилно примијење- 
               ни одговарајући поступци. 
 

Члан 50. 
(Заказивање јавне расправе) 

 
Уколико оцијени потребним да  
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поново саслуша дисциплински опту-
женог полицијског службеника или 
подносиоца захтјева за покретање дис-
циплинског поступка, неког од свједо-
ка или других лица која су дала исказ 
у првостепеном поступку или да поз-
ове нове свједоке или вјештаке или не-
посредно изведе неки други доказ, По-
лицијски одбор заказује јавну распра-
ву. 
 

Члан 51. 
(Ток јавне расправе) 

 
На ток јавне расправе пред По-

лицијским одбором сходно се примје-
њују правила овог Правилника која се 
односе на јавну расправу пред првост-
епеним органом. 
 

Члан 52. 
(Одлуке Полицијског одбора) 

 
(1) Када одлучује о жалби на законит-

им основама и уз правилно и пот-
пуно утврђено чињенично стање, 
Полицијски одбор доноси   одлуку 
у форми рјешења и путем дисцип-
линске комисије доставља га дисц-
иплински оптуженом полицијском 
службенику, односно његовом бра-
ниоцу, дисциплинском тужиоцу, 
полицијском комесару, Јединици, 
Одсјеку за администрацију и по по-
треби Одсјеку за подршку. 

(2) Жалба поднесена Полицијском од-
бору одгађа извршење, уколико ни-
је другачије прописано Законом. 

(3) Полицијски одбор одлучује о жал-
би у року од 7 дана од дана прије-
ма жалбе, осим ако није другачије 
прописано Законом. 

(4) Одлуке Полицијског одбора су ко-
начне, с тим да могу бити предмет  
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судског преиспитивања и морају се 
писмено израдити и доставити по-
дносиоцу жалбе. 

 
Члан 53. 

(Врсте одлука полицијског одбора) 
 
(1) Полицијски одбор доноси одлуку 

којом жалбу: 
 

a) одбацује ако није уложена у пр-
описаном року из члана 45. ов-
ог Правилника (неблаговреме-
на), или је уложена од стране 
неовлаштеног лица (недопушт-
ена), а првостепени орган је пр-
опустио да исту одбаци из наве-
дених основа; 

б)  одбија као неосновану и потврђ- 
ује првостепену одлуку, ако ут-
врди да не постоје разлози због 
којих се првостепена одлука по-
бија жалбом; или 

ц)  усваја и преиначује првостепену  
одлуку, ако утврди да у првост-
епеном поступку није потпуно 
и правилно утврђено чињенич-
но стање или није изречена одг-
оварајућа дисциплинска санкц-
ија или нису правилно прими-
јењени одговарајући прописи. 

 
Члан 54. 

(Рокови застарјелости  
за покретање и вођење поступка) 

 
(1) Покретање интерног  поступка зб-

ог лакше повреде службене дужно-
сти застаријева у року од 30 дана 
од дана сазнања за извршену пов-
реду службене дужности и почин-
иоца, а најдуже року од 60 дана од 
дана извршења повреде службене 
дужности. 

(2) Вођење интерног поступка због ла- 
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кше повреде службене дужности 
застаријева у року од 60 дана од 
дана покретања интерног поступ-
ка, а најдуже у року од 120 дана од 
дана покретања интерног поступка. 

(3) Покретање дисциплинског поступ-
ка због теже повреде службене ду-
жности застаријева у року од једне 
године дана од дана сазнања за из-
вршену повреду службене дужнос-
ти  и починиоца, а најдуже у року  
двије године дана од дана изврше-
ња повреде службене дужности. 

(4) Вођење дисциплинског поступка 
због теже повреде службене дужно-
сти застаријева у року од 60 дана 
од дана покретања дисциплинског 
поступка, а најдуже у року од 120 
од дана од дана покретања дисци-
плинског поступка.                            

 
Члан 55. 

(Прекид застаре) 
 
(1) Застарјевање из члана 53. овог Пра-

вилника прекида се сваком радњом 
надлежног органа која се предузи-
ма ради утврђивања дисциплинске 
одговорности полицијског службе-
ника. 

(2) Застарјевање се прекида и када по-
лицијски службеник у вријеме док 
тече рок застарјелости, почини но-
ву повреду службене дужности. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ IX - ИЗВРШЕЊЕ ИЗРЕ- 
                ЧЕНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ  
                САНКЦИЈА   
 

Члан 56. 
(Вријеме извршења санкција) 

 
(1) Изречена дисциплинска санкција 

се извршава када одлука о истој по- 
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стане правоснажна, односно коначна. 

(2) Коначност, извршност и правосна-
жност рјешења и закључака у дис-
циплинском поступку цијени се пр-
ема одредбама Закона о управном 
поступку („Службене новине Феде-
рације БиХ”, број 2/98 и 48/99). 

(3) Извршење дисциплинске санкције 
за лакшу и тежу  повреду службене 
дужности застаријева у року од 90 
дана од дана правоснажности рје-
шења о дисциплинској санкцији. 

(4) У погледу прекида застаре изврше-
ња, одговарајуће се примјењују од-
редбе о прекиду застаре извршења, 
утврђене Кривичним законом Фе-
дерације. 

(5) Подаци о изреченим дисциплинск-
им санкцијама, као и о извршењу 
истих уносе се у персонални досије 
полицијског службеника, а изрече-
на казна се уноси и у друге одгова-
рајуће службене евиденције. 

 
Члан 57. 

(Извршење дисциплинских санкција) 
 
(1) Дисциплинска санкција  „писмена 

опомена“ извршава се евидентира-
њем правоснажне одлуке у службе-
ним евиденцијама и улагањем у пе-
рсонални досје полицијског служ-
беника. 

(2) Дисциплинска санкција „новчана 
казна“ извршава се достављањем из-
вршне исправе којом је иста изрече-
на од стране дициплинског органа 
Одсјеку за подршку ради извршења. 

(3) По извршењу санкције надлежна 
служба из става (2) овог члана у сп-
ис дисциплинског предмета доста- 
вља копију платне листе полицијс-
ког службеника за мјесец у којем је 
санкција извршена. 

(4) Предмет извршења ове санкције је  
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основна плата полицијског службе-
ника. 

(5) Одлука којом је изречена дисцип-
линска санкција  „новчана казна“ 
обавезно садржи процентуални из-
нос и дужину трајања (период) но-
вчане казне. 

(6) Дисциплинска санкција „обустав-
љање унапређења у виши чин“ из-
вршава се достављањем коначне и 
извршне исправе којом је иста изр-
ечена од стране дисциплинског ор-
гана Одсјеку за администрацију  ра-
ди улагања у персонални досије 
полицијског службеника, а изрече-
на казна се уноси и у друге одгова-
рајуће службене евиденције. 

(7) Одлука којом је изречена дисцип-
линска санкција „обустављање ун-
апређења у виши чин“ обавезно са-
држи временски период на који је 
изречена. 

(8) Дисциплинска санкција „одузима-
ње чина“ извршава се достављањ-
ем коначне и извршне исправе ко-
јом је иста изречена од стране дис-
циплинског органа, а гдје се поли-
цијски службеник враћа у непосре-
дно нижи чин ускладу са чланом 
80. став (1) Закона, те се распоређу-
је на радно мјесто које одговара чи-
ну у који је враћен, у оквиру систе-
матизације радних мјеста утврђен-
их важећим Правилником о унут-
рашној оргнизацији и системати-
зацији радних мјеста у Министар-
ству за унутрашње послове Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
Иста се доставља и Одсјеку за адм-
инистрацију ради улагања у персо- 
нални досије полицијског службе-
ника, а изречена казна се уноси и у 
друге одговарајуће службене еви-
денције. 
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(9) Дисциплинска санкција „престан-

ак радног односа“ извршава се  по 
правоснажности рјешења којим је 
изречена дисциплинска санкција 
престанак радног односа због пов-
реде службене дужности. 

 
Члан 58. 

(Брисање из евиденција) 
 

(1) Дисциплинска санкција за лакшу 
повреду службене дужности се бр-
ише у року од једне  године од да-
на правоснажности рјешења којим 
је изречена, ако полицијски службеник 
у том року не учини нову повреду. 

(2) Дисциплинска санкција за тежу по-
вреду службене дужности брише 
се у року од пет година од дана пр-
авоснажности рјешења којим је из-
речена дисциплинска санкција, ако 
полицијски службеник у том року 
не учини нову повреду. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ X  - ПРЕЛАЗНЕ И  
                                ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 59. 
(Прелазне одредбе о дисциплинским 

предметима који су у поступку) 
 
(1) Након ступања на снагу овог Прав-

илника сви дисциплински предме-
ти који су били у поступку рјешав-
ања пред дисциплинским органом 
надлежним за њихово рјешавање, 
према раније важећим Законима и 
прописима рјешаваће се у складу 
са Законима и прописима који су 
важили у вријеме подношења захтј-
ева за покретање поступка наведе-
ном дисциплинском органу. 

(2) Сви предмети који су у поступку 
рјешавања пред Јединицом за про-
фесионалне стандарде и едукацију  
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на дан ступања на снагу овог Пра-
вилника рјешаваће се у складу са 
овим Правилником. 

(3) Свако лице се сматра невиним за 
дисциплински прекршај због учи-
њеног дјела или пропуста, ако то 
дјело или пропуст није представљ-
ало дисциплински прекршај у ври-
јеме када је било учињено и том 
лицу се неће изрећи санкција тежа 
од оне која је била прописана у вр-
ијеме када је тај дисциплински пре-
кршај учињен. 

(4) Предмети у којима је уложена жалба, 
прослиједиће се Полицијском одбору. 

 
Члан 60. 

(Равноправност сполова) 
 

Граматичка терминологија у ов-
ом Правилнику подразумијева укљу-
чивање оба спола. 
 

Члан 61. 
(Престанак важења ранијег прописа) 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи  Правилник о 
дисциплинској  одговорности полици-
јских службеника Министарства унут-
рашњих послова Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 17/06). 

 
Члан 62. 

(Ступање на снагу) 
 
      Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана његовог објав-
љивања у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:07-01-02-4747/20  М И Н И С Т Р И Ц А 
23.11.2020.године       Низама Ришљанин,с.р. 
     Г о р а ж д е  

........................... 
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На основу члана 21. став 5. тач-
ка а) Закона о унутрашњим пословима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број: 6/15), 
члана 59. став (1), а у вези са чланом  
142. Закона о полицијским службени-
цима Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
13/19 и 7/20), на приједлог полицијск-
ог комесара, министрица Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И РАСПОРЕДУ 
ТЕСТИРАЊА КАНДИДАТА И 

СИСТЕМУ БОДОВАЊА У ПРОЦЕСУ 
ОДАБИРА ПОЛИЦИЈСКИХ 

СЛУЖБЕНИКА 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником пропис-

ује садржај, начин и рапоред тестира-
ња и систем бодовања, тијела која вр-
ше тестирање и прописују друга пита-
ња која су од значаја за провјеру струч-
не, радне и друге способности канди-
дата у процесу одабира за пријем пол-
ицијских службеника у Управи полиц-
ије Министарства за унутрашње посл-
ове Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (у даљем тексту: полицијски ор-
ган). 
 

Члан 2. 
(Примјена прописа) 

 
(1) Примјеном Закона о заштити лич- 
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них података („Службени гласник 
БиХ”, број: 49/06, 75/11 и 89/11), 
свим кандидатима који се пријав-
љују на јавни конкурс - оглас, у ци-
љу заштите личних података, дод-
јељује се идентификациони број - 
шифра, умјесто личног имена и пр-
езимена. 

(2) Шифру за сваког кандидата одре-
ђује комисија, уз обезбјеђење најви-
шег степена тајности.  

(3) Процесу тестирања подлијежу сви 
кандидати који су пријављени на 
јавни оглас и испуњавају опште и 
посебне услове прописане Законом 
о полицијским службеницима кан-
тона Босанско-подрињског канто-
на Горажде (у даљем тексту: Зак-
он), Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста у Министарству за 
унутрашње послове Босанско-под-
рињског кантона Горажде и друг-
им прописима. 

 
Члан 3. 

(Тестирање) 
 
(1) Тестирање се врши према нивоу 

приступа полицијском органу, утв-
рђеном чланом 50. Закона. 

(2) Пријем у радни однос на радно мј-
есто полицијског службеника у Уп-
раву полиције врши се у сљедећим 
чиновима:  

 

a) у чину полицајца - као први ни-
во приступања за кандидате са 
IV степеном стручне спреме,  

б)   у чину млађег инспектора - као  
други ниво приступања за кан-
дидате са најмање завршеним 
првим циклусом високог обра-
зовања по болоњском систему 
студирања вреднованим са нај- 
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мање 180 ЕЦТС студијских бод-
ова или VII степеном високог 
образовања.  

 
Члан 4. 

(Рок за тестирање) 
 

Тестирање се обавља у року од 
30 дана послије истека рока за пријаву. 
Само кандидати који су благовремено 
доставили пријаве и сву тражену доку-
ментацију и који су доказали испуња-
вање општих и посебних услова имају 
право приступити тестирању. 
 

Члан 5. 
(Посебни услови) 

 
(1) Кандидат за тестирање, поред оп-

штих услова који се односе на при-
јем у радни однос полицијских слу-
жбеника прописаних чланом 54. 
Закона, мора испуњавати сљедеће 
посебне услове: 

 

a) да има положен возачки испит 
„Б” категорије и 

 

(2) Кандидати се тестирају по слиједе-
ћем редослиједу: 

 

a) морфолошки статус, 
б) тест општег знања, укључујући  
       писани рад, 
ц) тест физичке способности, 
д) интервју. 

 

(3) Кандидат који не прође један од те-
стова из става (2) овог члана елими-
нише се из даљњег процеса одабира. 

 
Члан 6. 

(Комисија за избор) 
 
(1) Полицијски комесар именује коми- 

сију за избор (у даљем тексту: ком- 
исија), која проводи јавни конкурс 
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на начин да обезбиједи правично-
ст, транспарентност и квалитет по-
ступка запошљавања, коју чине: 

 

a) три полицијска службеника из 
Управе полиције, који имају за-
вршен први, други или трећи 
циклус високог образовања бо-
лоњског система студирања вр-
еднован са најмање 180 ЕЦТС 
студијских бодова или VII степ-
ен стручне спреме, 

 б)   два државна службеника запо- 
 слена у Министарству са  завр- 
 шеним првим, другим или тре-  
  ћим циклусом високог образо- 
  вања болоњског система студ- 
  ирања вреднован са најмање    
  180 ЕЦТС студијских бодова  
  или VII степен стручне спреме.  

 

(2) Члан комисије за избор не може 
бити државни службеник или пол-
ицијски службеник који је у сукобу 
интерса са радом комисије за избор 
или на којег се односе разлози за 
изузеће у складу са Законом о уп-
равном поступку у Федерацији БиХ.  

(3) Комисијом за избор предсједава по-
лицијски службеник са највишим 
чином, а одлуке доноси већином 
гласова свих чланова.  

 
Члан 7. 

(Надлжности комисије) 
 
(1) Комисија за избор:  
 

a) сачињава текст јавног конкурса 
на основу акта полицијског ко-
месара из члана 51. Закона и ис-
ти објављује,  

б)   преузима и прегледа пријаве,  
одређује шифре под којима ће  
се лица која се пријављују за за-
пошљавање (у даљем тексту: ка- 
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ндидат) налазити на листама 
које се јавно објављују у даљној 
процедури, шаље обавјештења 
кандидатима,  

ц)  доноси план рада,  
д)  утврђује садржај теста из члана  
      59. став (3) тачке б) и д) Закона  
е)   проводи, прегледа, оцјењује и  

бодује појединачне тестове и ут-
врђује коначан резултат за свак-
ог кандидата на основу укупног 
збира резултата појединачних 
тестова,  

ф)  сачињава и објављује на огласн- 
ој табли и доставља полицијск-
ом комесару листу кандидата ко-
ји су успјешно завршили провје-
ру нивоа психичких и физичко-
моторичких способности и осо-
бина из члана 54. став 1) тачка е) 
(у даљем тексту: тестирање), са 
укупним бодовима за сваког 
кандидата и листу кандидата 
који нису приступили тестира-
њу и који су искључени из даљ-
ег процеса избора, 

г)   сачињава и доставља полицијс- 
ком комесару листу кандидата 
за запошљавање који имају нај-
већи број бодова који су успје-
шно завршили тестирање, ради 
похађања основне обуке за кад-
ете, у складу са оглашеним бро-
јем слободних радних мјеста и 
објављује листу кандидата за за-
пошљавање. 

 
Члан 8. 

(Надзор над радом комисије) 
 
(1) Надзор над радом комисије непос-

редно спроводи полицијски комес-
ар или службеник кога он овласти. 

(2) Полицијски комесар, због уочених  
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неправилности у раду комисије и 
њеног непридржавања одредаба 
овог Правилника, може смјенити 
члана или чланове комисије и име-
новати другог члана или чланове 
комисије, може поништити један 
или више тестова које је извршила 
комисија или цјелокупан поступак 
тестирања кандидата или пониш-
тити јавни оглас. 

 
Члан 9. 

(Морфолошки статус) 
 
(1) Морфолошки статус је први тест 

који врши комисија у складу са ов-
им Правилником. 

(2) Морфолошки статус се врши пре-
ма Критеријима за утврђивање фи-
зичке способности кандидата у пр-
оцесу одабира за пријем полициј-
ских службеника који чини састав-
ни дио овог Правилника (у даљем 
тексту: критерији) 

(3) Кандидати који задовоље критери-
је морфолошког статуса приступа-
ју тесту општег знања, укључујући 
и писани рад. 

 
Члан 10. 

(Тест општег знања) 
 
(1) Комисија припрема питања за тест 

општег знања и тему за писани рад 
најраније 24 сата прије почетка тес-
тирања. 

(2) Питања се конципирају тако да се 
на иста може одговорити јасно и 
недвосмислено, одабиром једног од 
понуђених одговора. 

(3) Комисија је дужна приликом изра-
де тестова и теме за писани рад во-
дити рачуна да тежину питања и 
теме за писани рад прилагоди ни- 
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воу стручне спреме у складу са усл-
овима за приступ у чин „полица-
јац”, односно „млађи инспектор”.  

 
Члан 11. 

(Садржај теста општег знања 
укључујући и писани рад) 

 
(1) Тест општег знања садржи питања 

из сљедећих области: уставно пра-
во - уставно уређење Босне и Хер-
цеговине, Федерације Босне и Хер-
цеговине и Босанско-подрињског 
кантона Горажде, управно право и 
организација управе у Босни и Хе-
рцеговини, Закон о унутрашњим 
пословима, Закон о полицијским 
службеницима Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, управни сп-
ор, канцеларијско пословање, рад-
но право, кривично и прекршајно 
право, прописи из области сигурн-
ости саобраћаја на путевима, јавног 
реда и мира, прописи о личној ка-
рти, личном имену, пребивалиш-
ту, боравишту и држављанству гр-
ађана. 

(2) Писани рад из босанског, српског  
или хрватског језика из члана 10.  
Правилника ће се бодовати по сље-
дећем критеријима: познавање пр-
авописа, изражавање, уредност, од-
говор на задану тему и композици-
ја текста. 

(3) Вријеме за израду теста општег зн-
ања је 45 минута и вријеме за изра-
ду писаног рада је 45 минута. 

 
Члан 12. 

(Тајност садржаја теста 
општег знања) 

 
(1) Комисија је дужна чувати тајност 

садржаја тестова, како садржај ист- 
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их, питања и одговори, не би били 
учињени доступним кандидатима 
прије почетка тестирања. 

(2) Предсједник комисије ће, у циљу 
заштите података из става (1) овог 
члана, припремљена питања, тач-
не одговоре и цјелокупан испитни 
материјал ковертирати и чувати до 
почетка тестирања. 

(3) Комисија може у оквиру исте кате-
горије кандидата, кандидати са на-
јмање IV степеном или са најмање 
првим циклусом високог образова-
ња по болоњском систему студира-
ња вреднованим са најмање 180 ЕЦ 
ТС студијских бодова или VII степ-
еном високог образовања, сачини-
ти различита питања за двије или 
више различитих група, тако да дв-
ије или више група добију тестове 
различитог садржаја. На напријед 
наведени начин ће се обавезно пос-
тупити када пријаве поднесе већи 
број кандидата, тако да се сви не 
могу истовремено тестирати. 

 
Члан 13. 

(Тест физичке способности) 
 
(1) Тест физичке способности обавиће 

инструктор Јединице за подршку 
уз присуство предсједавајућег и чл-
анова комисије.  

(2) Тест физичке способности ће да се 
спроведе према стандардима физ-
ичке способности утврђеним Крит-
еријима за утврђивање физичких 
способности кандидата у процесу 
одабира за пријем полицијских сл-
ужбеника, који је дат у прилогу ов-
ог Правилника и чини његов саста-
вни дио. Приликом утврђивања бр-
оја бодова и елиминационог нивоа, 
водиће се рачуна о сполу и старо- 
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сној доби сваког кандидата. 

(3) Број бодова за сваког кандидата ут-
врдиће се на начин да се кандида-
ти који су стекли услов за приступ-
ање овом тесту, разврстају у групе 
према сполу и старосној доби и те-
стирају примјеном одговарајућих 
норми из Критерија, а затим ранг-
ирају према оствареним резултати-
ма, односно укупном броју бодова 
оствареним у овом тесту. 

(4) Кандидати који нису задовољили 
елиминациони праг, односно дов-
ољан број бодова у складу са крит-
еријима елиминишу се из даљег 
процеса одабира. 

 
Члан 14. 

(Интервју) 
 
(1) Интервју се проводи само за канди-

дате који су успјешно положили те-
ст физичке способности из члана 
13. овог Правилника. 

(2) Интервју се обавља у службеним 
просторијама Министарства. 

(3) Кандидате који су остварили право 
приступа интервјуу, комисија поз-
ива према редослиједу додијељен-
их идентификационих бројева – 
шифрама. 

(4) Интервју се проводи на сљедећи 
начин: 

 

a) Интервју траје до 5 минута, гдје 
чланови комисије кандидату 
постављају до пет (5) питања ко-
ја записнички утврђује комиси-
ја најраније 24 сата прије интер-
вијуа, на које кандидат треба 
дати кратак, јасан и прецизан 
одговор, с тим да се свим канд-
идатима не морају поставити 
иста питања; 

б) Сваки члан комисије за избор  
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учествује у интервјуу и оцјењује 
кандидата оцјенама од један (1) 
до пет (5), уз образложење; 

ц) Питања на интервјуу омогућа- 
вају да се о кандидату стекне 
објективна слика у односу на ње-
гове способности да се школује 
и оспособи за рад, укључујући 
стил изражавања, вањски изгл-
ед, уредност, спретност у конве-
рзацији, афинитету за тимски 
рад, степен толеранције (култу-
рне, етничке, сполне, међунац-
ионалне, религијске и др.) пос-
тигнуте успјехе у науци, умјет-
ности и спорту и др.; 

д) Оцјена интервјуа представља  
збир оцјена које су дали члано-
ви комисије, подијељен са бро-
јем чланова комисије; 

е) Уколико се добије број оцјена  
са зарезом, користи се математ-
ичка метода  

      заокруживања на цијели број; 
ф) Интервју није елиминаторан. 

 
Члан 15. 

(Тајност садржаја питања  
за интервју) 

 
(1) Комисија је дужна чувати тајност 

садржаја питања, како садржај ист-
их не би био учињен доступним ка-
ндидатима прије почетка интервјуа. 

(2) Предсједник комисије ће, у циљу 
заштите питања из става (1) овог 
члана, припремљена питања кове-
ртирати и чувати до почетка инте-
рвјуа. 

 
Члан 16. 

(План и програм активности) 
 
(1) Комисија ће у року од 10 дана од 

дана истека рока за подношење пр- 
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ијава на оглас утврдити листу кан-
дидата који испуњавају опште и 
посебне услове и који су благовре-
мено доставили потпуну докумен-
тацију. Записнички ће се констато-
вати разлози елиминације канди-
дата због неблаговремене пријаве, 
непотпуне документације и неисп-
уњавања појединих услова. 

(2) Тестирање свих кандидата који су 
стекли услове за приступање тесто-
вима обавиће се у року од 20 дана 
од дана утврђивања листе канди-
дата који су стекли право за прист-
упање тестирању. 

(3) Уколико је право за приступање те-
стирању стекао несразмјерно вели-
ки број кандидата, тестирање се 
може истовремено обавити на ви-
ше локација. Полицијски комесар 
ће у случају истовременог тестира-
ња кандидата на више локација пи-
смено одредити потребан број пол-
ицијских службеника са задатком 
пружања помоћи члановима коми-
сије у провођењу процеса тестира-
ња. 

(4) Комисија ће уз сагласност полициј-
ског комесара ангажовати стручно 
лице - професора босанског, српск-
ог или хрватског језика и књижевн-
ости за припрему и оцјену писан-
ог рада из члана 5. став 2. тачка б) 
овог Правилника. 

(5) Комисија ће вршити бодовање тес-
това у складу са Критеријима. 

(6) Комисија за избор, на основу рез-
ултата из члана 59. става (4) Закона, 
најкасније у року од осам дана од 
дана када је тестирање завршено, 
сачињава и доставља полицијском 
комесару листу кандидата који су 
успјешно завршили тестирање са 
укупним бројем бодова за сваког  

Број 12 - страна 1839 
 
 
кандидата и листу кандидата који 
нису приступили тестирању и који 
су искључени из даљег процеса из-
бора уз навођење разлога искључе-
ња, те исте објављује на огласној та-
бли Управе полиције и/или други 
начин, а редослијед кандидата на 
листи кандидата који су успјешно 
завршили тестирање врши се у ск-
ладу са бројем оставарених бодова 
од највећег према најмањем. 

 
Члан 17. 

(Елиминациони праг) 
 
(1) Елиминациони праг представља он-

ај број бодова који је довољан за ус-
пјех кандидата на тесту и стицање 
права за приступање наредном тес-
ту. 

(2) Елиминациони праг за тест општег 
знања представља: 
a) најмање 60% од максималног 

броја бодова који се могу оства-
рити у овој врсти теста, за канд-
идате који приступају за чин по-
лицајца - кандидати са заврше-
ним најмање IV степеном школ-
ске спреме, 

б)  најмање 60% од максималног  
броја бодова који могу оствари-
ти у овој врсти теста, за канди-
дате који приступају за чин мл-
ађег инспектора - кандидати са 
завршеним најмање првим ци-
клусом високог образовања по 
болоњском систему студирања 
вреднованим са најмање 180 ЕЦ 
ТС студијских бодова или VII 
степеном високог образовања. 

 

(3) Елиминациони праг за тест физич-
ких способности представља резул-
тат физичких тестова испод задов- 
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ољавајућег минимума, утврђен ста-
ндардизованим тестом из члана 13. 
став (2) овог Правилника. 

(4) Елиминациони праг за други тест 
који полицијски орган сматра пот-
ребним или оправданим утврђује 
комисија уз одобрење полицијског 
комесара, уколико одреди провођ-
ење ове врсте теста: комисија ће у 
сваком случају одредити и провес-
ти ову врсту теста, када два или ви-
ше кандидата за исто радно мјесто 
остваре једнак укупни број бодова 
и када се примјеном других пропи-
са, посебно прописа из области бо-
рачке и инвалидске заштите, не 
може дати предност једном од тих 
кандидата. 

(5) Уколико кандидат не оствари ели-
минациони праг на одређеном тес-
ту, тада губи право да приступи 
наредном тесту и елиминише се из 
даљег изборног процеса. 

(6) Комисија је дужна записнички кон-
статовати остварене резултате сва-
ког од кандидата, те у записник на-
вести и образложити разлоге елим-
инације за елиминисане кандида-
те. На форму записника се примје-
њују одговарајуће одредбе Закона 
о управном поступку. 

 
Члан 18. 

(Одржавање реда приликом 
тестирања) 

 
(1) Предсједавајући и чланови комис-

ије дужни су се старати о реду пр-
иликом провођења тестирања: Пр-
иликом тестирања није дозвољено 
кориштење било каквих других ср-
едстава и материјала, изузев оних 
које комисија одреди.  

(2) Комисија може из даљег поступка  
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елиминисати и кандидата који се 
не придржава упута о раду прили-
ком тестирања и својим понашањ-
ем омета поступак тестирања или 
који приликом тестирања користи 
недозвољена средства, односно пр-
еписује или затражи одговоре од 
другог кандидата или који учини 
доступним одговоре другом канди-
дату. 

(3) Предсједавајући и чланови комис-
ије могу појаснити кандидатима са-
држај појединих питања из теста, с 
тиме што не смију дати или сугер-
исати тачан одговор. 

 
Члан 19. 

(Утврђивање коначних резултата) 
 

(1) Оцјењивање кандидата проводи ко-
мисија и стручна лица из члана 16. 
став (4) овог Правилника, на начин 
прописан Законом и овим Правил-
ником, тако да засебно изврши оцј-
ену и бодовање сваког теста за који 
је предвиђено бодовање, а затим 
утврди укупан број бодова за свак-
ог кандидата, према којем ће сачи-
нити листу кандидата за оглашено 
упражњено радно мјесто, тако да 
на почетку листе наведе шифру ка-
ндидата са највећим бројем бодова, 
уз назнаку бодова за појединачне 
тестове, те шифру сваког слиједећ-
ег кандидата, према оствареном бр-
оју бодова, опадајућим слиједом. 

(2) За кандидате који су елиминисани 
у одређеној фази тестирања; коми-
сија ће навести број остварених бо-
дова у тесту - тестовима у којима су 
остварили број бодова већи или је-
днак броју бодова утврђеном као 
елиминациони праг, те број бодова 
односно разлоге за елиминацију у  
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тесту у којем нису задовољили ели-
минациони праг или су елимини-
сани из других разлога, предвиђен-
их чланом 19. став 2. овог Правил-
ника. 

(3) Извјештај са цјелокупним списом 
предмета комисија доставља поли-
цијском комесару у року из члана 
16. став (6) овог Правилника. Листе 
које се достављају полицијском ко-
месару поред шифре садрже и ли-
чне податке кандидата. 

 
Члан 20. 

(Жалба на одлуку комисије за избор) 
 
(1) У року од осам дана од дана објав-

љивања листи из члана 60. став (1) 
Закона, сваки кандидат може изја-
вити жалбу полицијском одбору из 
члана 138. Закона. 

(2) Када је жалба из става (1) овог чл-
ана изјављена, процес избора се пр-
ивремено прекида. 

(3) Након што одлуке о поднесеним 
жалбама буду коначне, комисија за 
избор, у року од три дана од дана 
достављања одлуке од стране пол-
ицијског одбора, сачињава листу 
кандидата који су успјешно заврш-
или тестирање са укупним бројем 
бодова за сваког кандидата и листу 
кандидата који нису приступили 
тестирању и који су искључени из 
даљег процеса избора, објављује на 
огласној табли Управе полиције и 
исте доставља полицијском комесару.  

(4) У складу са листом кандидата који 
су успјешно завршили тестирање, 
комисија за избор доставља полиц-
ијском комесару и листу кандидата 
за запошљавање и то кандидата ко- 
ји имају највећи број бодова са лис-
те кандидата који су успјешно зав- 
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ршили тестирање, у складу са огла-
шеним бројем слободних радних 
мјеста.  

 
Члан 21. 

(Љекарски преглед  
и сигурносне провјере) 

 
(1) Након што полицијски комесар за-

прими листу кандидата за запош-
љавање из члана 61. став (4) Закона, 
кандидати предложени за запошљ-
авање ће бити упућени на љекарс-
ки преглед. 

(2) Кандидати који задовоље на љека-
рском прегледу подлијежу сигурн-
осним провјерама у складу са Зако-
ном о заштити тајних података БиХ. 

(3) Ако неки од кандидата не задово-
љи на љекарском прегледу или се 
утврди постојање сигурносних сме-
тњи, односно не приступи љекарс-
ком прегледу или поднесе писмени 
захтјев за обустављање сигурносн-
их провјера за запошљавање, ода-
бире се први сљедећи кандидат са 
листе кандидата који су успјешно 
завршили тестирање. 

 
Члан 22. 

(Коначна листа кандидата  
за запошљавање) 

 
По пријему љекарских увјерења 

и коначне одлуке о сигурносним про-
вјерама из члана 62. Закона, комисија 
за избор на огласној табли Управе пол-
иције објављује коначну листу канди-
дата за запошљавање који ће бити упу-
ћени на основну обуку за кадете. 
 

Члан 23. 
(Накнада) 

 
Предсједавајућем и члановима  
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комисије, административном особљу, 
те ангажованом инструктору Јединице 
за подршку, стручном лицу за прип-
рему и оцјену писаног рада и другим 
полицијским службеницима задужен-
им за пружање помоћи комисији при-
ликом провођења процеса тестирања 
припада право на накнаду. О висини 
накнаде одлучује  полицијски комесар 
и према достављеним извјештајима пр-
едсједавајућег комисије.  
 

Члан 24. 
(Равноправност сполова) 

 
Граматичка терминологија у ов-

ом Правилнику подразумијева укљу-
чивање оба спола.  
 

Члан 25. 
(Престанак важења ранијег прописа) 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи Правилник о 
начину и распореду тестирања канди-
дата и систему бодовања у процесу од-
абира полицијских службеника („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ број: 13/14). 
 

Члан 26. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:07-01-02-4749/20   М И Н И С Т Р И Ц А  
23.11.2020.године       Низама Ришљанин,с.р.                                                                                                                                                                                                                                  
     Г о р а ж д е 

............................. 
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КРИТЕРИЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА  
У ПРОЦЕСУ ОДАБИРА ЗА ПРИЈЕМ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА  
 
I   Критерији за оцјену морфолошког статуса 
 
Мушкарци (старосна доб 18-35 година)  
 
Тјелесна висина 176 цм и више 
 
Тјелесна тежина (тјелесна висина - 100) + 10 и – 10 кг у односу на висину 
 
 
 
Жене (старосна доб 18-35 година)  
 
Тјелесна висина 166 цм и више 
 
Тјелесна тежина - (тјелесна висина - 100) + 10 и – 10 кг у односу на висину 
 
 

Вага којом се утврђује тјелесна тежина кандидата мора бити баждарена и 
цертификована од надлежне институције. 
Критерији морфолошког статуса су елиминаторни. 
 
II   Тестови физичких способности  
 

Тестирање физичких способности врши се примјеном седам тестова и то:  
а) мушкарци   
    од 18 до 27 година 
 
Редни број Назив теста Критериј теста 

 
1. Склекови за 20 секунди 10 и више 

 
2. Преклони за 30 секунди 16 и више 

 
3. Скок у даљ из мјеста 210 цм и више 

 
4. Тапинг тест за 20 секунди 30 и више  

 
5. Магонт  тест 15 секунди и мање 

 
6. Коверта тест 22 секунде и мање 

 
7. Купер тест (трчање 12 минута) 2400 м и више 
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од 28 до 35 година 
 
Редни број Назив теста Критериј теста 

 
1. Склекови за 20 секунди 9 и више 

 
2. Преклони за 30 секунди 15 и више 

 
3. Скок у даљ из мјеста 200 цм и више 

 
4. Тапинг тест за 20 секунди 29 и више  

 
5. Магонт  тест 16 секунди и мање 

 
6. Коверта тест 23 секунде и мање 

 
7. Купер тест (трчање 12 минута) 2300 м и више 

 
 
 
 
б) жене  
    од 18 до 27 година 
 
Редни број Назив теста Критериј теста 

 
1. Склекови за 20 секунди 7 и више 

 
2. Преклони за 30 секунди 12 и више 

 
3. Скок у даљ из мјеста 150 цм и више 

 
4. Тапинг тест за 20 секунди 28 и више  

 
5. Магонт  тест 17 секунди и мање 

 
6. Коверта тест 24 секунде и мање 

 
7. Купер тест 12 минута 1700 м и више 
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од 28 до 35 година 
 
Редни број Назив теста Критериј теста 

 
1. Склекови за 20 секунди 6 и више 

 
2. Преклони за 30 секунди 11 и више 

 
3. Скок у даљ из мјеста 140 цм и више 

 
4. Тапинг тест за 20 секунди 27 и више  

 
5. Магонт  тест 18 секунди и мање 

 
6. Коверта тест 25 секунди и мање 

 
7. Купер тест 12 минута 1600 м и више 

 
 
 
Опис тестова физичких способности 
 
1. Склекови за 20 секунди 
 

a) Инструменти: 
- штоперица са 1/10 секунди 

       б)   Задатак: 
- кандидат заузме положај на рукама тако да прстима ногу длановима доди-

рује подлогу. Тијело и руке заузимају положај правог угла. Из те позиције 
кандидат се спушта напрежући мишиће све док грудима не додирне под, а 
затим се поново враћа у првобитни положај. 

 

       ц)   Оцјењивање: 
- Оцјењује се број коректно изведених склекова у интервалу од 20 секунди. 

       д)   Напомена: 
- Кандидат све вријеме држи опружено тијело не смије њихати напријед или 

назад при спуштању. Лактови при спуштању и подизању морају пролази-
ти. 

 
2. Преклон за 30 секунди 
 

a) Инструменти: 
- Штоперица са 1/10 секунди 

       б)   Задатак: 
- Кандидат лежи на леђима, на тлу (струњача) ногама згрченим под углом од 

90 степени. Дланови су укрштени на потиљку са лактовима размакнутим  



Број 12 - страна 1846                                                                   26. новембар/студени 2020. 
 
 
устрану, партнер му фиксира стопала. Кандидат подизајуци труп са засу-
ком, наизмјенично у лијеву и десну страну што брже може, у интервалу од 
30 секунди притом мора дотаци лактом супротно кољено. 

      ц)   Оцјењивање: 
- Оцјењује се број коректно изведених и довршених дизања у времену од 30 

секунди. 
 
3. Скок удаљ из мјеста 
 

a) Инструменти: 
- татами струњаче 
- челична трака за мјерење 

      б)   Задатак: 
- Кандидат се одрази суножно са линије обиљежене на паркету и одскочи на 

струњачу што може више, обавезан је суножан доскок. Изводе се два поку-
шаја, а неправилно изведени скокови се понављају. 

      ц)   Оцјењивање: 
- Мјери се дужина скока нормално на одразну линију. Бодује се бољи резул-

тат измјерен у центиметрима. 
Тачност мјерења је 1 центиметар. 

      д)    Напомена: 
- Кандидат скаче бос. Дупли одраз дозвољен. 

Скок се изводи из суножног положаја стопала. Дозвољено је подизање на  
прсте скока. 

 
4. Тапинг тест 
 

Инструменти: 
- сто стандардних димензија 
- штоперица 
- тапинг кругови од шперплоче 

 

Задатак: 
- Кандидат сједа на столац и дланове поставља на подлогу што му је десни 

длан у десном кругу тапинга, а лијеви на средини тапинга. 
Кандидат на знак „сад“ па до истека 
20 секунди изводи више исправних циклуса који се састоје од непрекидног 
покрета. Десним дланом унакрсно преко лијеве руке додирује лијеви круг 
тапинга, након чега додирује десни круг тапинга. Наведени циклуси се 
наизмјенично понављају до истека секунди. Задатак је завршен по истеку 20 
секунди. Тест се мјери само једном. Задатак се не увјежбава. 

 
5. Магонт (окретност на тлу) 
 

Вријеме рада: за једног кандидата 4 минуте 
Број испитивача: један испитивач 
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Реквизити: 4 струњаче димензија (2x1 метар), један џудо кимоно прописно смо- 
                     тан, штоперица. 
 

Опис мјеста извођења: 
Задатак се изводи у просторији или отвореном простору минималних димен-
зија 8x4 метра. Три струњаче су уздужно настављене једна на другу, а четврта је 
постављена окомито на крају треће струњаче (у облику слова L). 
На крају четврте струњаче је прописно сложен кимоно. 
 

Задатак: 
Кандидат лежи потрбушке попречно на првој струњачи потпуно опружен, са 
рукама испруженим напријед. На знак „сад“ кандидат се ваља бочно преко три 
постављене струњаче. Кад читавим тијелом доде на четврту струњачу, постави 
се четвероношке и иде натрашке (четвероножно) преко четврте струњаче до 
кимона, обухвата кимоно кољенима без помоћи руку (без окретања) и поново 
се четвероношке враћа до треће струњаче. Окрене се за 90 степени, леђима пре-
ма првој струњачи (кимоно је и даље међу ногама) и колута се уназад до краја 
прве струњаче. Задатак је завршен када кандидат послије тачно обављеног 
задатка пређе било којим дијелом тијела руб посљедње струњаче. 
 

Оцјењивање: 
Мјери се вријеме у десетинкама секунди од знака „сад“ до момента када канди-
дат колутањем пређе било којим дијелом тијела руб посљедње струњаче. Тест 
се изводи два пута. Бодује се средња вриједност оба резултата. 
Задатак се не увјежбава. 

 
6. Коверта тест 
 

a) Инструменти: 
- струњача 3 x 5 метара 
- сталци 5 ком. 
- Штоперица       

      б)   Задатак: 
Радни подиј је правоугаоник димензија 3x5 метара. На сваком углу налази 
се по један сталак који уоквирује наведени правоугаоник и у средини пра-
воугаоника налази се централни сталак. Кандидат стоји са вањске стране 
сталка (лијеве или десне). На знак „сад“, трчи око оба сталка с вањске 
стране према средини (око сталка) у облику броја 8 око друга два вањска 
сталка и опет око средњег сталка, па долази до позиције почетног положаја. 
У једном мјерењу кандидат има задатак да три пута истрчи стазу облика 
броја 8. 
 

      ц)   Оцјењивање: 
- Тест се мјери два пута, а узима се средња вриједност теста. 
- Задатак се не увјежбава. 
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7. Куперов тест - трчање 12 минута 
 

a) Инструменти: 
- штоперица 
- стаза од 400 метара 
- пиштаљка 

      б)   Задатак: 
- Кандидати са циља из високог старта крећу на знак пиштаљке. 

Трче или ходају 12 минута. 
      ц)   Оцјењивање: 

- мјери се претрчана дужина. 
Тестови физичких способности бодују се на основу постигнутих резултата, скалом 
од 0 до 5 бодова за сваки тест, тако да је укупан број могућих бодова на тестовима 
моторичких способности 35. 
Да би кандидат задовољио најмање 15 бодова, а да при томе није оцијењен на три 
теста са 0 бодова. 
Кандидат није задовољио уколико је на три теста оцијењен са 0 бодова, без обзира 
на укупно остварен број бодова на тестовима моторичких способности. 
Сви кандидати који задовоље биће рангирани на основу броја постигнутих бодова 
на тесту моторичких способности. 
 
Нормативи процјене физичких способности: 
 
1) Број склекова  
     од 18 до 27 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци мање 
од 15 15 16 17 17 19 и више 

Жене мање 
од 10 10 11 12 13 14 и више 

      
од 28 до 35 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци мање  
од 14 14 15 16 17 18 и више 

Жене мање  
од 9 9 10 11 12 13 и више 

 
 
Напомена: Жене раде тест са кољена. 
 



26. новембар/студени 2020.                                                                   Број 12 - страна 1849 
 
 
2) Број претклона за 30 секунди 
     од 18 до 27 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци мање  
од 16 16-17 18-19 20-21 22-23 24 и више 

Жене мање  
од 12 12-13 14-15 16-17 18-19 20 и више 

 
    од 28 до 35 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци Мање 
од 15 15-16 17-18 19-20 21-22 23 и више 

Жене Мање 
од 11 11-12 13-14 15-16 17-18 19 и више 

 
 
3) Скок у даљ из мјеста 
    од 18 до 27 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци мање  
од 210 210-219 220-229 230-239 240-249 250 и више 

Жене мање 
од 150 150-159 160-169 170-179 188-189 190 и више 

 
   од 28 до 35 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци мање  
од 200 200-209 210-219 220-229 230-239 240 и више 

Жене мање  
од 140 140-149 150-159 160-169 170-179 180 и више 

 
 
Напомена: Сви кандидати изводе по два покушаја. Бодује се бољи резултат. 
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4) Тапинг тест – 20 секунди 
       од 18 до 27 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци мање 
од 30 30-33 34-37 38-41 42-45 46 и више 

Жене мање 
од 28 28-31 32-35 36-39 40-43 44 и више 

 
     од 28 до 35 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци мање 
од 29 29-32 33-36 37-40 41-44 45 и више 

Жене мање 
од 27 27-30 31-34 35-38 39-42 43 и вше 

 
 
5) Магонт 
       од 18 до 27 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци више од 19 19-18,1 18-17,1 17-16,1 16-15,1 15 и мање 
Жене више од 21 21-20,1 20-19,1 19-18,1 18-17,1 17 и мање 

 
     од 28 до 35 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци више од 20 20-19,1 19-18,1 18-17,1 17-16,1 16 и мање 
Жене више од 22 22-21,1 21-20,1 20-19,1 19-18,1 18 и мање 

 
Напомена: Сви кандидати изводе тест два пута. Бодује се средња вриједност покушаја. 
 
 
6) Коверта тест 
       од 18 до 27 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци више од 30 30-28,1 28-26,1 26-24,1 24-22,1 22 и мање 
Жене више од 32 32-30,1 30-28,1 28-26,1 26-24,1 24 и мање 
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      од 28 до 35 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци више од 31 31-29,1 29-27,1 27-25,1 25-23,1 23 и мање 
Жене више од 33 33-31,1 31-29,1 29-27,1 27-25,1 25 и мање 

 
Напомена: Сви кандидати изводе тест два пута. Бодује се средња вриједност покушаја. 
 
 
7) Купер тест 
       од 18 до 27 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци мање  
од 2400 2400-2600 2601-2800 2801-3000 3001-3200 3201 и више 

Жене мање  
од 1700 1700-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101 и више 

 
      од 28 до 35 година 
 

спол БОДОВИ 
 0 1 2 3 4 5 

Мушкарци Мање 
 од 2300 2300-2500 2501-2700 2701-2900 2901-3100 3101 и више 

Жене мање 
1600 1600-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001 и више 

 
 
III   ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА И ПИСАНИ РАД 
 
Тест општег знања и писани рад 
 
Тест општег знања садржи 25 питања. 
Свако питање на тесту општег знања има више понуђених одговора, а тачан је 
само један. 
Кандидат ће на листу за одговоре означити тачан одговор (у квадратић). 
Сваки тачан одговор бодује се са 1 бод. 
Укупан број бодова на тесту је 25 бодова. 
Вријеме тестирања је 45 минута. 
Кандидати који на тесту општег знања постигну мање од 15 бодова елиминишу се 
из даљег тестирања. 
Писани рад о одређеној теми оцјењује се оцјеном од 1 до 5, што се бодује на 
сљедећи начин: 
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-   Оцјена 1 је ........................... 0 бодова 
-   Оцјена 2 је ........................... 4 бода 
-   Оцјена 3 је ........................... 6 бодова 
-   Оцјена 4 је ........................... 8 бодова 
-   Оцјена 5 је ......................... 10 бодова 
 
Писани рад оцијењен оцјеном 1 (један) је елиминаторан. Вријеме за писани рад је 
45 минута. 
Постигнути бодови на тесту општег знања и писаном раду се збрајају, а кандидат 
може остварити 25+10=35 бодова. 
 
 
IV   ИНТЕРВЈУ 
 
Интервју траје до 5 минута, гдје чланови комисије кандидату постављају до пет (5) 
питања, на која кандидат треба дати кратак, јасан и прецизан одговор, с тим да се 
свим кандидатима не морају поставити иста питања; 
Сваки члан комисије за избор учествује у интервјуу и оцјењује кандидата оцјнама 
од један (1) до пет (5), уз образложење; 
Оцјена интервјуа представља суму оцјена које су дали чланови комисије, 
подијељену са бројем чланова комисије; 
Уколико се добије број оцјена са зарезом, користи се математичка метода 
заокруживања на цијели број (оцјена од 1,1 до 1,4 заокружује се на 1, а од 1,5 до 1,9 
заокружује се на 2; оцјена од 2,1 до 2,4 заокружује се на 2, а од 2,5 до 2,9 заокружује 
се на 3; оцјена од 3,1 до 3,4 заокружује се на 3, а од 3,5 до 3,9 заокружује се на 4; 
оцјена од 4,1 до 4,4 заокружује се на 4, а од 4,5 до 4,9 заокружује се на 5;); 
 
Бодовање интервјуа 
 
Интервју се бодује на сљедећи начин: 
-   Оцјена 1 је ........................... 0 бодова 
-   Оцјена 2 је ........................... 2 бода 
-   Оцјена 3 је ........................... 3 бодова 
-   Оцјена 4 је ........................... 4 бодова 
-   Оцјена 5 је ......................... 5 бодова 
 
 
V   КОНАЧНО БОДОВАЊЕ 
 

      Коначно бодовање 
 
Коначан резултат тестирања изводе и сачињавају се ранг-листе кандидата на 
основу остварених бодова: 
-   на тестовима физичких способности (15-35 бодова), 
-   на тесту општег знања и из писаног рада (19-35 бодова) и 
-   на интервју (0-10 бодова) 
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На основу члана 21. став (5) тач-
ка а) Закона о унутрашњим пословима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број: 6/15), 
члана 85. став (1), а у вези са чланом 
142. Закона о полицијским службени-
цима Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
13/19 и 7/20), на приједлог полицијск-
ог комесара, министрица Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРОЦЕДУРИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 

 
 
ПОГЛАВЉЕ  I - ОПШТЕ ОДРЕБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником уређује 

процедура унапређења у виши чин 
полицијских службеника у Управи по-
лиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде (у даљем тексту: Управа пол-
иције).  
 

Члан 2. 
(Принципи) 

 
(1) Процедура унапређења полицијск-

их службеника у виши чин се про-
води у складу са принципима сло-
боде пријављивања, једнакости ус-
лова и једнаких могућности за све 
кандидате.  
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(2) Да би се поставили принципи из 
става (1) овог члана, полицијски ко-
месар ће осигурати:  
 

a) неутралан састав комисије за 
унапређење, 

б)   независан и непристрасан рад  
       комисије за унапређење, 
ц)   претходно утврђене услове за  
       унапређење, 
д) објективност метода и критерија  
      при разматрању пријава и 
е)   право жалбе. 

 
 
ПОШЛАВЉЕ II – УСЛОВИ, КРИТЕ-
РИЈИ, НАЧИН БОДОВАЊА И ПРО-
ЦЕДУРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
 

Члан 3. 
(Услови унапређења) 

 
Полицијски службеник може 

бити унапређен у виши чин када се 
испуне сви сљедећи услови: 
 

a) да је за чин у који би полицијс-
ки службеник могао бити унап-
ређен у складу са Законом о по-
лицијским службеницима („Сл-
ужбене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“ број: 
13/19 и 7/20) (у даљњем тексту: 
Закон) и овим Правилником ог-
лашено слободно мјесто и то је 
слободно мјесто оглашено инт-
ерно,  

б) да се полицијски службеник пр-
ијавио за слободно мјесто из та-
чке а) овог члана и  

ц) да је за полицијске службенике  
дата препорука комисије за ун-
апређење. 
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Члан 4. 
(Одлука о почетку процедуре 

унапређења) 
 
(1) Полицијски комесар је надлежан за 

покретање процедуре унапређења.  
(2) Процедура унапређења почиње на-

кон што организациона јединица 
Управе полиције надлежна за кад-
ровска питања припреми листу сл-
ободних радних мјеста у складу са 
Законом и након што полицијски 
комесар донесе одлуку о покрета-
њу поступка за унапређење за све 
чинове за које постоје слободна ра-
дна мјеста, са изузетком почетних 
чинова. 

(3) Одлука из става (2) овог члана се 
доставља комисији за унапређење 
и иста садржи слободна радна мјес-
та за чинове за које се проводи про-
цедура унапређења. 

(4) Процедура унапређења отворена је 
за попуну слободних радних мјеста 
укључујући и радна мјеста која су 
попуњена по привременом распо-
реду, а која су искључиво обухваће-
на одлуком из става (3) овог члана. 

 
Члан 5. 

(Комисија за унапређење) 
 
(1) На основу одлуке из члана 4. став 

(2) овог Правилника, полицијски ко-
месар именује комисију за унапре-
ђење (у даљњем тексту: комисија) 
састављену од три члана, чији су 
чинови једнаки или виши од чино-
ва који се захтијевају за радно мјес-
то које се попуњава унапређењем.  

(2) Комисијом предсједава полицијски 
службеник са највишим чином, а 
уколико имају исти чин комисијом 
предсједава полицијски службеник  
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који је највише времена провео у 
том чину. 

(3) Чланови комисије могу бити зам-
ијењени на начин из става (1) овог 
члана уколико постоји разлог за из-
узеће сходно одредбама Закона о 
управном поступку („Службене но-
вине Федерације БиХ“, бр. 2/98 и 
48/99) или други разлог од сушти-
нске важности (смрт, престанак ст-
атуса полицијског службеника, ду-
готрајно боловање и сл.).  

(4) У случају из става (3) овог члана, ко-
мисија ће наставити са већ започет-
ом процедуром и преузети све до 
тада утврђене услове и критерије. 

(5) За потребе рада комисије могу би-
ти именована и техничка лица за 
обављање административних посл-
ова, о чему полицијски комесар до-
носи рјешење. 

 
Члан 6. 

(Надлжности комисије) 
 
(1) Комисија је задужена за све поступ-

ке у вези са процедуром унапређе-
ња. 

(2) Комисија може захтијевати од кан-
дидата, свих организационих једи-
ница унутар Управе полиције кој-
има припадају кандидати, као и од 
других организационих јединица, 
органа и институција достављање 
одређених података и документа-
ције којима располажу и који се см-
атрају неопходним за провођење 
процедуре унапређења, а односе се 
на кандидата. 

(3) Рад у комисији има приоритет у 
односу на друге обавезе које имају 
чланови, осим ако је та обавеза пр-
описана законом или у посебно хи-
тним случајевима. 
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Члан 7. 
(Начин одлучивања) 

 
(1) Комисија може одлучивати само 

онда када су сви њени чланови пр-
исутни и све одлуке морају бити 
донесене по принципу већине гла-
сова. 

(2) Комисија може захтијевати од кан-
дидата, свих организационих једи-
ница унутар Управе полиције који-
ма припадају кандидати, као и од 
других организационих јединица, 
органа и институција достављање 
одређених података и документа-
ције којима располажу и који се см-
атрају неопходним за провођење 
процедуре унапређења, а односе се 
на кандидата. 

(3) Записници са састанка комисије и 
документација морају бити чувани. 

(4) У случају жалбе, записници и сва 
потребна документација се морају 
доставити Полицијском одбору. 

 
Члан 8. 

(Процедура посебног унапређења) 
 
(1) Прије објављивања интерног огла-

са за процедуру унапређења, коми-
сија разматра случајеве посебног 
унапређења искључиво на образл-
ожен приједлог полицијског коме-
сара у складу са одредбама Закона 
и правилника, уколико је пријед-
лог достављен комисији.  

(2) Полицијски службеник може бити 
посебно унапређен једном у току 
своје професионалне каријере и не 
може бити посебно унапређен у 
чин самосталног инспектора и чин 
главног инспектора. 

(3) У циљу провођења поступка посеб-
ног унапређења из става (1) овог  
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члана, комисија ће затражити од 
полицијског комесара достављање 
евентуалних приједлога за посебно 
унапређење. Уколико полицијски 
комесар достави приједлог за посе-
бно унапређење, комисија има пр-
аво да тражи достављање свих рел-
евантних података и документаци-
је од организационих јединица Уп-
раве полиције. 

(4) Комисија након разматрања при-
једлога полицијског комесара и ут-
врђених чињеница из члана 88. ст-
ав (1) Закона, даје приједлог за по-
себно унапређење на основу којег 
полицијски комесар доноси рјеше-
ње о посебном унапређењу. 

(5) Уколико није било приједлога за 
посебно унапређење, комисија сач-
ињава обавијест о наведеном и ис-
ту објављује на огласној табли Упр-
аве полиције, Полицијске станице 
Прача и Полицијске станице Усти-
колина. 

  
Члан 9. 

(Процедура унапређења) 
 

Процедура унапређења обухва-
та:  
 

a) након проведене процедуре по-
себног унапређења сходно чла-
ну 8. овог Правилника, врши се 
расписивање интерног огласа 
на основу одлуке полицијског 
комесара из члана 4. овог Прав-
илника, 

б)  за кандидате који су се пријави- 
ли на интерни оглас утврђује се 
испуњавање критерија за унап-
ређење, 

      ц)  проводи се тест општег знања,  
            укључујући писани рад (есеј), 

д)  полицијском комесару се дост- 
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авља листа кандидата са укупн-
им бројем освојених бодова и 
препорука комисије за унапређ-
ење оних кандидата који су ос-
тварили највиши број бодова у 
складу са бројем слободних рад-
них мјеста која су интерно огла-
шена.  

е)  објављује се листа из тачке д) ов- 
     ог члана и 

     ф)  објављује се Коначна листа кан-  
            дидата предложених за унапре- 
            ђење. 
 

Члан 10. 
(Интерни оглас и процедура 

унапређења) 
 
(1) Интерни оглас обухвата искључи-

во слободна радна мјеста из члана 
4. овог Правилника.  

(2) Интерни оглас за процедуру унап-
ређења обавезно садржи: 

 

a) чин за који се проводи проце-
дура унапређења, број, опис и 
услови за вршење послова слоб-
одних радних мјеста,  

      б)    услове, критерије за унапређење,  
      ц)   листу прописа који ће се кори- 

стити за сачињавање теста оп-
штег знања и писаног рада-есе-
ја, као и начин бодовања укљу-
чујући и елиминациони праг, 

      д)   састав комисије,  
      е)    коме кандидати подносе прија- 

ву, крајњи рок за подношење 
пријаве, документација коју ка-
ндидати морају поднијети и ос-
тала правила потребна за прав-
илно пријављивање, 

     ф)   начин обавјештавања кандидата  
у провођењу процедуре унап-
ређења по интерном огласу, као 
и други услови и правила ако је  
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потребно.  

 

(3) Процедура унапређења која се пр-
оводи интерним огласом одговара 
попуни слободних радних мјеста у 
смислу интерно оглашеног радног 
мјеста из члана 3. тачке а) овог Пр-
авилника.  

 
Члан 11. 

(Сачињавање и објављивање 
интерног огласа) 

 
(1) Интерни оглас за процедуру унап-

ређења сачињава комисија.  
(2) Интерни оглас за процедуру унап-

ређења комисија објављује на огла-
сној табли Управе полиције, Поли-
цијске станице Прача и Полицијс-
ке станице Устиколина. 

(3) Дан објављивања интерног огласа 
на огласној табли у складу са став-
ом (2) овог члана одређује се у инт-
ерном огласу. 

 
Члан 12. 

(Редослијед провођења  
процедуре унапређења) 

 
(1) Процедура унапређења се проводи 

према сљедећем редослиједу: 
 

a) утврђивање испуњавања проп-
исаних критерија за унапређе-
ње, те испуњавања прописаних 
посебних услова за слободна ра-
дна мјеста у складу са Законом 
и подзаконским прописом о ун-
утрашњој организацији органа 
и 

      б)   провођење писменог теста и пи-   
            саног рада (есеја). 
 

(2) Свако искључење из даљњег посту-
пка унапређења у складу са члан-
ом 16. став (2) овог Правилника, за- 
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тим неприступање или кашњење 
кандидата, из било којег разлога, 
заказаном термину тестирања, сма-
траће се као одустанак кандидата 
од поднесене пријаве.  

 
Члан 13. 

(Критерији за унапређење) 
 
(1) Комисија за унапређење утврђује 

да ли полицијски службеник испу-
њава све сљедеће критерије: 

 

a) да је провео законом прописано 
вријеме у претходном чину,  

      б)   да је био оцијењен оцјеном „до- 
бар“ или вишом оцјеном за свој 
рад у посљедње двије године за 
које је полицијски службеник 
био оцијењен, 

      ц)   да се против њега не води крив- 
ични поступак или да није сус-
педован из Управе полиције, 

      д)   да му није изречена дисциплин- 
ска мјера обустављања унапре-
ђења у виши чин. 

 

(2) Полицијски службеник који се пр-
ијављује за унапријеђење из чина 
полицајац у чин старији полицај-
ац, из чина старији полицајац у чин 
наредник, из чина наредник у чин 
старији наредник мора да има IV 
степен стручне спреме.  

(3) Полицијски службеник који има за-
вршен III степен школске спреме 
може бити унапријеђен у виши чин 
из става (2) овог члана, а у складу 
са чланом 145. Закона. 

(4) Полицијски службеник који се пр-
ијављује за унапређење у чин мла-
ђега инспектора, и из чина млађег 
инспектора у чин инспектора мора 
имати завршен најмање VI степен 
образовања. 
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(5) Полицијски службеник који се пр-
ијављује за унапређење из чина ин-
спектора у чин виши инспектор 
мора имати завршен најмање први 
циклус високог образовања болоњ-
ског система студирања вреднован 
са најмање 180 ЕЦТС студијских бо-
дова или VII степен стручне спре-
ме. 

(6) Полицијски службеник који се пр-
ијављује за унапријеђење из чина 
виши инспектор у чин самостални 
инспектор и из чина самостални 
инспектор у чин главни инспектор 
мора имати завршен први, други 
или трећи циклус високог образо-
вања болоњског система студира-
ња вреднован са најмање 240 ЕЦТС 
студијских бодова или VII степен 
стручне спреме.  

 
Члан 14. 

(Тест општег знања) 
 
(1) Тест општег знања проводи комис-

ија и наведено тестирање траје 45 
минута. 

(2) Тест општег знања у правилу садр-
жи 25 питања из сљедећих области: 
уставно право - уставно уређење 
Босне и Херцеговине, Федерације 
Босне и Херцеговине и Босанско-
подрињског кантона Горажде  (у 
даљем тексту: Кантон), управно 
право и организација управе у Бо-
сни и Херцеговини, Закон о унут-
рашњим пословима, Закон о поли-
цијским службеницима Босанско-
подрињског кантона Горажде, кан-
целаријско пословање, радно пра-
во, кривично право и прекршајно 
право, прописи из области сигурн-
ости саобраћаја на путевима, јавног 
реда и мира, набављања, држања и  
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ношења оружја и муниције на по-
дручју Кантона. Тест општег знања 
може садржавати и додатне облас-
ти за које се опредијели комисија. 

(3) Питања се конципирају тако да се 
на иста може одговорити јасно и 
недвосмислено, одабиром једног 
од опционих одговора или кратк-
им текстуалним одговорима на те-
оретска питања на која се може од-
говорити дефиницијама и законс-
ким подјелама. 

(4) Сваки тачан одговор се бодује јед-
ним (1) бројем, а максималан број 
бодова 25. Кандидати чији резулта-
ти теста буду оцијењени са мање 
од 12 бодова биће искључени из да-
љег поступка унапређења. 

(5) Комисија, као и сва друга лица која 
могу остварити увид или доћи до 
сазнања о садржају писменог теста, 
дужна су чувати тајност садржаја 
тестова, како садржај тестова, пита-
ња и одговори не би били учиње-
ни доступним кандидатима или 
било којим другим лицима прије 
почетка тестирања. 

(6) Предсједавајући и чланови комис-
ије могу појаснити кандидатима 
садржај појединих питања из теста, 
с тим што не смију дати или суге-
рисати тачан одговор. 

 
Члан 15. 

(Писани рад-есеј) 
 
(1) Кандидати који положе тест из чл-

ана 14. овог Правилника, полажу и 
писани рад-есеј у вези са практичн-
ом ситуацијом из области крими-
налитета, јавног реда и мира и сао-
браћаја, а наведено траје 45 мину-та. 

(2) Приликом овцјене писаног рада из 
става (1) овог члана, кандидатима  
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се додјељује 0 до 5 бодова. 

(3) Постигнути бодови на есеју и тесту 
општег знања се збрајају. 

 
Члан 16. 

(Одржавање реда приликом 
тестирања) 

 
(1) Предсједавајући и чланови комис-

ије дужни су се старати о реду пр-
иликом провођења тестирања. Пр-
иликом тестирања није дозвољено 
кориштење било каквих других ср-
едстава и материјала, изузев оних 
које комисија одреди.  

(2) Комисија ће искључити из даљег 
поступка и кандидата који се не 
придржава упута о раду приликом 
тестирања и својим понашањем 
омета поступак тестирања или који 
приликом тестирања користи нед-
озвољена средства, односно препи-
сује или затражи одговоре од друг-
ог кандидата или који учини дост-
упним одговоре другом кандидату, 
те ће разлоге искључења комисија 
заједнички образложити. 

(3) Предсједавајући и чланови комис-
ије могу појаснити кандидатима са-
држај појединих питања из теста, с 
тим што не смију дати или сугери-
сати тачан одговор. 

 
Члан 17. 

(Процјена подкритерија) 
 
(1) У складу са чланом 86. став (6) Зак-

она, комисија при давању пријед-
лога за унапређење полицијских 
службеника узима у обзир сљедеће 
подкритерије:  

 

a) покренути дисциплински пост-
упци, 

б) дисциплинске санкције изрече- 
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       не полицијском службенику, 
ц) академска звања,  
д) признања, награде и похвале. 

 

(2) Подкритерији из тачке д) става (1) 
овог члана прописани су Правил-
ником о признањима, похвалама и 
наградама упосленика Министарс-
тва и Управе полиције („Службене 
новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ број: 10/15). 

(3) Процјена подкритерија из става (1) 
овог члана, вршиће се на начин да 
ће се кандидатима, зависно од 
врсте подкритерија, додавати или 
одузимати одређени број бодова. 

 
Члан 18. 

(Покренути дисциплински 
поступци) 

 
Предност под једнаким услови-

ма даје се кандидату против којег није 
покренут дисциплински поступак у 
односу на кандидата против којег је 
покренут дисциплински поступак. 
 

Члан 19. 
(Изречене дисциплинске санкције) 

 
(1) Разматрање изречених дисциплин-

ских санкција кандидатима се оду-
зимају сљедећи бодови: 

 

a) за изречену дисциплинску сан-
кцију за једну лакшу повреду 
службене дужности одузима се 
1 бод, 

б) за изречене дисциплинске сан- 
кције за двије или више лакших 
повреда службене дужности или 
једну тежу повреду службене 
дужности одузимају се 3 бода, 

ц)  за изречене двије или више те- 
жих повреда службене дужнос-

ти одузима се 5 бодова. 
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Члан 20. 

(Академска звања) 
 
(1) Разматрањем академских звања, ка-

ндидатима се додјељују сљедећи бо-
дови: 

 

a) VI степен школске спреме - 2 
бода, 

б) први циклус високог образова- 
ња болоњског система студира-
ња вреднован са: 
 

- 180 ЕЦТС студијских бодова - 
2,50 бода, 

- 240 ЕЦТС студијских бодова 
или VII степен стручне спреме - 
3,50 бодова, 

      ц) Други циклус високог образо- 
вања болоњског система студи-
рања вреднован са: 

      -    300 ЕЦТС студијских бодова или  
научним звањем магистар нау-
ка - 4 бода, 

      -    360 ЕЦТС студијских бодова или  
научним звањем доктор наука - 
5 бодова. 

 

(2) При процјени академских звања 
комисија ће, осим постигнутог сте-
пена образовања из става (1) овог 
члана, посебно узети у обзир стру-
ку кандидата, гдје ће предност им-
ати кандидат чија струка одговара 
радном мјесту које се попуњава ун-
апређењем. 

 
Члан 21. 

(Признања, похвале и награде) 
 

За свако признање, награду или 
похвалу додијељену у складу са прави-
лником из члана 17. став (2) овог Пра-
вилника, кандидатима се додјељује од 
1 до 3 бода. 
Похвале -1 бод 
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Награде -2 бода и 
Признања - 3 бода. 
 

Члан 22. 
(Статус кандидата) 

 
(1) Само кандидати који испуњавају 

услове прописане Законом и пров-
едбеним прописом о додјељивању 
и одузимању чинова полицијским 
службеницима Управе полиције 
могу бити уврштени у процедуру 
унапређења.  

(2) Полицијски службеник који се на-
лази на суспензији, односно уколи-
ко се у току процедуре унапређења 
утврде наведене чињенице, искљу-
чује се из процедуре. 

(3) Комисија може у било којој фази 
процедуре унапређења искључити 
кандидата из процедуре уколико 
се утврди од стране надлежног орг-
ана постојање сигурносне сметње у 
складу са Законом о заштити тајн-
их података („Службени гласник 
БиХ“, бр. 54/05 и 12/09) 

(4) Чињенице из ставова (2) и (3) овог 
члана комисија утврђује у складу 
са чланом 7. став (2) овог Правилн-
ика.  

 
Члан 23. 

(Пријава кандидата) 
 
(1) Кандидати се пријављују на инте-

рни оглас подношењем писмене 
пријаве. Уз пријаву кандидати дос-
тављају тражену документацију. 

(2) Пријава и документи се предају 
Управи полиције непосредно или 
поштом најкасније до истека посљ-
едњег дана рока за предају пријаве. 

(3) Након запримања пријаве са тра-
женом документацијом, кандидату  
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се издаје потврда, односно доказ о 
предаји пријаве, изузев уколико је 
пријава предата путем поште. 

 
Члан 24. 

(Рок предаје пријаве) 
 
(1) Рок за предају пријаве за процеду-

ру за унапређење може трајати нај-
дуже 10 дана. 

(2) Рок из става (1) овог члана почиње 
тећи наредног дана од дана истиц-
ања интерног огласа на огласној 
табли Управе полиције, Полицијс-
ке станица Прача и Полицијске ст-
анице Устиколина. 

 
Члан 25. 

(Поступак по пријави) 
 
(1) Пријаве са документима приложе-

ним уз пријаву достављају се коми-
сији одмах по запримању, а најкас-
није у року од три радна дана од 
истека задњег дана рока за подно-
шење пријава.  

(2) У случају да кандидат не преда пр-
ијаву и документе у утврђеном ро-
ку, исти ће бити искључен из проц-
едуре унапређења.  

(3) Комисија ће најкасније у року од 
десет дана од истека рока за прија-
вљивање размотрити све доставље-
не пријаве. 

(4) Након разматрања пријава, комис-
ија на огласној табли у Управи по-
лиције, Полицијске станице Прача 
и Полицијске станице Устиколина 
објављује листу кандидата прихва-
ћених за процедуру за унапређење 
и листу кандидата искључених из 
процедуре за унапређење, наводе-
ћи разлоге због којих су кандидати 
искључени из процедуре за унап- 
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рђење. 

(5) Кандидати могу поднијети жалбу 
Полицијском одбору Владе Канто-
на у року од осам дана од дана об-
јављивања листи из става (4) овог 
члана на огласној табли. Жалба од-
лаже даљи поступак комисије до 
доношења коначне одлуке по жал-
бама, те се вријеме које је протекло 
до доношења коначне одлуке дру-
гостепеног органа не рачуна у рок 
из члана 29. став (3) овог Правилн-
ика.  

(6) По окончању поступка из става (5) 
овог члана, комисија утврђује кона-
чну листу кандидата прихваћених 
за процедуру унапређења и исту 
објављује на огласној табли Управе 
полиције, Полицијске станице Пр-
ача и Полицијске станице Устико-
лина. 

 
Члан 26. 

(Листа кандидата) 
 
(1) Након проведеног поступка унап-

ређења, комисија сачињава листу 
кандидата са укупним бројем ост-
варених бодова на прописаном те-
сту општег знања и писаном раду - 
есеју, коју доставља полицијском 
комесару и објављује на огласној 
табли Управе полиције, Полицијс-
ке станице Прача и Полицијске ст-
анице Устиколина, у року од 3 (три) 
мјесеца од донесене одлуке из чла-
на 89. став (2) Закона. 

(2) Листа из става (1) овог члана садр-
жи препоруку комисије за унапре-
ђење оних кандидата који су оства-
рили највише бодова у складу са 
бројем слободних радних мјеста 
која су интерно оглашена. 

(3) Препоруку из става (2) овог члана  
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комисија даје на основу подкрите-
рија дефинисаних Законом и овим 
Правилником. 

(4) На лисити из става (1) овог члана 
поред кандидата предложених за 
унапређење наводе се и кандидати 
који нису искључени из процедуре 
и кандидати за које се у складу са 
одредбама члана 12. став (2) овог 
Правилника сматра да су одустали 
од пријаве, са обавезним навођењ-
ем разлога искључења из процеду-
ре. 

(5) У року од осам дана након објав-
љивања листе из става (1) овог чла-
на, кандидати могу поднијети жал-
бу Полицијском дбору. 

 
Члан 27. 

(Коначна листа кандидата) 
 
(1) Након досене одлуке о жалбама из 

члана 26. став (5) овог Правилника, 
комисија објављује коначну листу 
кандидата предложених за унапре-
ђење на огласној табли Управе по-
лиције, Полицијске станице Прача 
и Полицијске станице Устиколина. 

(2) Листа из става (1) овог члана доста-
вља се полицијском комесару на 
даље поступање у складу са Закон-
ом. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ III - ПРЕЛАЗНЕ И  
                                ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
(Право увида у документацију) 

 
(1) Кандидати имају право приступа 

записницима и документацији са 
састанака комисије на основу којих 
су донесене одлуке од стране ком- 
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исије у складу са одредбама закона 
о заштити личних података („Слу-
жбени гласник БиХ“ број: 49/06, 
76/11, и 89/11). 

(2) Копије записника и документације 
из става (1) овог члана достављају 
се кандидату у року од пет дана од 
дана подношенња писменог захтје-
ва. 

 
Члан 29. 

(Равноправност сполова) 
 

Граматичка терминологија у ов-
ом Правилнику подразумијева укљу-
чивање оба спола. 
 

Члан 30. 
(Престанак важења 
 ранијег прописа) 

 
Ступањем на снагу овог Прави-

лника престаје да важи Правилник о 
процедури за унапређење полицијск-
их службеника („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број:15/06). 
 

Члан 31. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.  
 
Број:07-01-02-4748/20   М И Н И С Т Р И Ц А  
23.11.2020.године        Низама Ришљанин,с.р.                                                                                                                                                                                                                                  
      Г о р а ж д е 
 

948 
 

На основу члана 21. став (5) тач-
ка  а) Закона о унутрашњим послови-
ма („Службене новине Босанско-под- 
рињског кантона Горажде” број: 6/15), 
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члана 28. став (4), а у вези са чланом 
142. став (1) тачка д), Закона о полициј-
ским службеницима Босанско-подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 13/19 и 7/20), на прије-
длог полицијског комесара, министри-
ца Министарства за унутрашње посло-
ве Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О  УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА  

ПРИСИЛЕ 
 
 
ПОГЛАВЉЕ  I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Правилником о употреби сред-

става присиле (у даљем тексту: Прави-
лник) утврђују се средства присиле, 
начин и услови употребе средстава 
присиле од стране полицијских служ-
беника Управе полиције Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Управа полиције) приликом 
вршења послова и задатака у складу са 
Законом о полицијским службеници-
ма („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”  број: 13/19 
и 7/20, у даљем тексту: Закон) и дру-
гим законским и подзаконским акти-
ма, поступак извјештавања и прикуп-
љања података и чињеница (у даљем 
тексту: испитни поступак), оцјена зак-
онитости и правилности употребе сре-
дстава присиле, евиденције и анализе, 
психофизички преглед, распоред на 
друге послове и пружање правне пом- 
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оћи полицијским службеницима Упр-
аве полиције. 
 

Чан 2. 
(Средства присиле) 

 
(1) Средства присиле су: 
 

a) физичка сила, укључујући бор-
илачке вјештине, 

б)   палица, 
ц)   средства за везивање, 
д)   уређај за присилно зауставља- 
       ње лица, 
е)   уређај за присилно заустављање  
       возила, 
ф)  хемијска средства, 
г)   ватрено оружје, 
х)   службени пси, 
и)   службени коњи, 
ј)   водени топови, 
к)   специјална возила, 
л)   специјалне врсте оружја, 
м)  експлозивне направе и 
н)   електрични уређаји за привре- 
       мено онеспособљавање. 

 

(2) Средства присиле из става (1) овог 
члана могу се употријебити само 
када је то потребно за заштиту љу-
дских живота, имовине, одбијања 
напада, отклањања опасности, сав-
ладавања отпора, спречавања бије-
га и очувања јавне безбједности. 

(3) Полицијски службеник ће употри-
јебити средства присиле једино ка-
да не може успоставити контролу 
над лицима без њихове употребе.  

(4) Кад лице пружа пасивни отпор, ср-
едства присиле се, по правилу, не 
употребљавају, осим ако лице пас-
ивним отпором онемогућава инте-
рвенцију полицијског службеника, 
а нема других могућности да се са-
влада такав отпор или је употреба 
блажих средстава остала без успјеха. 
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Члан 3. 
(Равноправност сполова) 

 
Граматичка терминологија кор-

иштења мушког и женског спола у ов-
ом Правилнику подразумијева укљу-
чивање оба спола. 
 

Члан 4. 
(Значење израза) 

 
Поједини изрази употријебље-

ни у овом Правилнику имају сљедеће 
значење: 
 

a) отпор је вербална или физичка 
радња лица којом се спречава 
или избјегава законско обузда-
вање и дјеловање полицијског 
службеника. Отпор може бити: 
психолошки, пасивни, дефанз-
ивни, активни и погоршани ак-
тивни; 

б)  психолошки отпор постоји када  
се лице не придржава законск-
их наређења полицијског служ-
беника и упућује вербалне опт-
ужбе и пријетње. У оваквим си-
туацијама, за контролисање до-
вољно је присуство једног или 
више полицијских службеника 
у униформи; 

ц) пасивни отпор (најнижи ниво  
психолошког отпора) постоји ка-
да се лице оглуши о позив или 
законито наређење полицијског 
службеника, не покушава да фи-
зички нападне полицијског слу-
жбеника. У оваквом случају ли-
це је обично само „мртво тије-
ло“, односно стави се у такав по-
ложај (легне, ухвати се за неки 
предмет и сл.) којим онемогућа-
ва полицијског службеника да 
изврши службени посао. У овак- 
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вим ситуацијама полицијски сл-
ужбеник користи технике „меке 
руке“ (дигитални притисци на 
тачке бола) којом су минималне 
шансе за наношење тјелесних 
повреда лицу; 

д)  дефанзивни отпор (употреба  
физичке силе при пружању отп-
ора полицијском службенику) је 
ситуација када је лице неагреси-
вно, исто не напада полицијског 
службеника, акције које предуз-
има нису увредљиве, лице поку-
шава да одгурне полицијског сл-
ужбеника или да се повуче. У 
оваквим ситуацијама полицијс-
ки службеник користити техни-
ку „тврде руке“ (употреба захва-
та на зглавцима, зглобовима и 
лакту). Успостављањем контро-
ле техником „тврде руке“ посто-
ји већа могућност наношења тј-
елесних повреда лицу; 

е)  активни отпор постоји када ли- 
це користи агресиван физички 
напад који би могао резултира-
ти озлијеђивањем полицијског 
службеника или других лица и 
при томе лице користи своје ти-
јело, руке, ноге, главу, зубе, оти-
ма се, хрве се, гура се, заклања 
иза разних предмета и сл. или 
подстиче друга лица на отпор и 
на тај начин онемогућава поли-
цијског службеника да изврши 
службени посао. У оваквим сит-
уацијама полицијски службеник 
ће, по могућности, користити пр-
во технику „тврде руке“ (захва-
ти на зглавцима, зглобовима и 
лакту) као блажу врсту присиле, 
а може користити палицу при 
савлађивању отпора; 

ф) погоршани активни отпор пос- 
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тоји када лице код себе има ор-
ужје, оруђе и друге предмете и 
има намјеру да узрокује озбиљ-
не тјелесне повреде или смрт по-
лицијског службеника или друг-
ог лица. У оваквим ситуацијама 
полицијски службеник може ко-
ристити смртоносну силу (ват-
рено оружје); 

г)  напад је свака непосредна прим- 
јена силе од стране једног или 
више лица којом се угрожава жи-
вот полицијског службеника или 
живот, здравље, слобода и имов-
ина знатне вриједности других. 
Напад представља и сваки други 
непосредан напад којим се угро-
жава живот полицијског службе-
ника, његов тјелесни интегритет, 
напад на личност и објекат који 
се осигурава или напад на друга 
лица, а врши се ватреним оруж-
јем, опасним оруђем или другим 
предметима којима се може угр-
озити живот, напад који врше 
два или више лица, напад на мје-
сту и у вријеме када се не може 
очекивати помоћ, као и напад 
физички снажнијег лица или ли-
ца које се служи посебним вјешт-
инама. Напад мора бити ствар-
ан, а у случају примјене средста-
ва присиле, мора бити противп-
раван, истовремен или директно 
предстојећи; 

х) обуздавање је вербална или фи- 
зичка радња полицијског служб-
еника предузета са намјером да 
управља или регулише радњу 
другог лица; 

и) везивање је службена радња ко- 
јом полицијски службеник став-
ља лице под пуну контролу, ве-
зивањем руку и/или ногу упот- 
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ребом службених средстава за 
везивање и/или других погодн-
их приручних средства; 

ј)  оправдана сила су радње поли- 
цијског службеника за обуздава-
ње лица које су разумне, неопхо-
дне и пропорционалне степену 
отпора лица и које су предузете 
у циљу провођења закона; 

к) смртоносна сила је посљедње  
средство у провођењу закона и 
обично укључује употребу ватр-
еног оружја или другог предме-
та намијењеног наношењу фат-
алних повреда, односно усљед 
које се за посљедицу, по прави-
лу, може очекивати да узрокује 
смрт лица; 

л) хемијске материје су оне мате- 
рије синтетичког, биолошког или   
природног поријекла које свој-
им  дјеловањем код лица изазив-
ају тренутну онеспособљеност и 

м) електрични уређаји за привре- 
мено онеспособљавање су спра-
ве, које када су у употреби и у 
контакту са лицем или животи-
њом, емитују парализирајуће 
електричне импулсе до 50.000 
волти, усљед чега долази до пр-
ивремене онеспособљености ли-
ца или животиње, а могу бити 
компактни електрични парали-
затори, телескопски електрич-
ни парализатори и далекомет-
ни жичани електрични парали-
затори. 

 
Члан 5. 

(Услови за употребу присиле) 
 
(1) Полицијски службеници имају ул-

огу од виталног значаја у заштити 
права на живот и других права и  
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слобода грађана. Пријетња животу 
и сигурности полицијског службе-
ника представља пријетњу стаби-
лности друштва у цјелини и пол-
ицијски службеник ће користити 
одговарајућу присилу да би откло-
нио такву пријетњу.  

(2) Полицијски службеник може упот-
ријебити присилу само када је то 
неопходно потребно и искључиво 
у мјери потребној ради остварења 
законитог циља, на начин и под 
условима прописаним законом и 
овим Правилником, тако да се слу-
жбени задатак изврши са најмање 
штетних посљедица по лице прот-
ив којег се та присила употребљава. 

(3) Заштита живота је највећи приори-
тет полицијских службеника Упра-
ве полиције, те ће употребљавати 
присилу само у случајевима када 
остала средства и мјере нису ефи-
касне и не дају жељене резултате. 

(4) У сваком случају, мора се примије-
нити минимална присила неопхо-
дна за осигурање поштовања свих 
закона и других прописа или ради 
отклањања пријетње насиљем. 

(5) Прије употребе било којег средства 
присиле, полицијски службеник ће 
дати упозорење, осим ако би то мо-
гло угрозити сигурност полицијск-
ог службеника или другог лица или 
би било очигледно непримјерено 
или несврсисходно у датим окол-
ностима. 

(6) Присила се може примјењивати са-
мо док се не постигне циљ или док 
не постане јасно да се циљ не може 
постићи употребом присиле. 

(7) Полицијски службеник дужан је да 
престане с употребом присиле чим 
престану разлози због којих је при-
сила употребљена. 
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(8) При употреби присиле, полицијс-

ки службеник је дужан поштовати 
људско достојанство лица према 
којем употребљава присилу. 

(9) Полицијски службеник дужан је да 
покуша ублажити напету ситуац-
ију кад год је то тактички могуће. 
Уколико полицијски службеник зб-
ог властите кривице дозволи себи 
да ситуација ескалира на већи сте-
пен насиља него што је то неопхо-
дно, онда ће он дијелити одговор-
ност за настале посљедице. Интен-
зитет присиле полицијског службе-
ника мора да буде пропорционал-
ан интензитету отпора или напада 
лица према којем се присила упо-
требљава. 

(10) Полицијски службеник је дуж-
ан испунити сљедеће услове у слу-
чају оправданог кориштења приси-
ле: 

 

a) употријебљена присила мора 
бити примјерена и пропорцио-
нална озбиљности кажњиве ра-
дње и мора оправдавати циље-
ве који се желе постићи, 

б)  употријебљена присила ће бити  
минимализирана како би се са-
чувао људски живот, 

ц)  медицинска помоћ ће бити оси- 
гурана свим повријеђеним лиц-
има што је прије могуће и 

д)  породица лица над којом је пр- 
исила употребљена, конзуларни 
службеник стране државе чији 
је лице држављанин или друго 
лице коју оно одреди, биће што 
је прије могуће обавијештени о 
употреби присиле, уколико ли-
це над којим је присила употри-
јебљена то захтијева. 
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Члан 6. 
(Изузеће од употребе одређених 

средстава присиле) 
 
(1) Физичка сила и палица се не кори-

сте према дјеци, старијим лицима, 
видно инвалидним лицима укљу-
чујући лица која су очигледно бол-
есна, као ни према женама које су 
очигледно трудне, осим ако та ли-
ца директно угрожавају живот пол-
ицијског службеника, свој живот 
или живот других лица. 

(2) Ватрено оружје и специјалне врсте 
оружја не могу се користити само 
из разлога да би се спријечио бијег 
лица, осим уколико је то једини на-
чин одбране од директног напада 
или опасности или се ради о бијегу 
лица лишеног слободе или осуђе-
ног лица које бјежи из установе за 
извршавање кривичних санкција. 

(3) Експлозивне направе не могу се ко-
ристити ради спречавања бијега лица. 

 
Члан 7. 

(Употреба присиле по наређењу 
надређеног службеника) 

 
(1) Полицијски службеник дужан је 

примијенити присилу наређену од 
стране надређеног службеника или 
надлежног органа, осим ако би ти-
ме починио кривично дјело. 

(2) Надређеним службеником из става 
(1) овог члана сматра се полицијски 
службеник под чијим се непосред-
ним руководством налази полициј-
ски службеник приликом изврше-
ња службеног задатка. 

(3) Ако надређени полицијски служ-
беник који издаје наредбу није на 
лицу мјеста, дозвољено му је да из- 
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да наредбу о употреби присиле са-
мо ако има јасну слику догађаја и ако 
не постоји опасност од неспоразума. 

(4) Уколико се околности промијене у 
временском периоду између изда-
вања наредбе и њене реализације, 
а полицијски службеник који је 
издао наредбу не може бити о томе 
обавијештен на вријеме, полици-
јски службеник највишег чина од 
присутних на лицу мјеста може да 
измијени наредбу, о чему се мора 
одмах обавијестити полицијски сл-
ужбеник који је издао наредбу. 

(5) Ако више полицијских службеника 
учествује у операцији, руководил-
ац операције је овлаштен да наре-
ди употребу или забрани употребу 
присиле. Уколико руководилац оп-
ерације или његов замјеник нису 
именовани, позицију ће преузети 
присутни полицијски службеник 
највишег чина. Уколико има више 
полицијских службеника с истим 
чином, руководилац операције ће 
бити полицијски службеник који је 
провео дуже времена у чину. 

(6) У хитним случајевима, уколико се 
услови из става (2), (3), (4) и (5) овог 
члана не могу испоштовати, руко-
водећу позицију ће преузети било 
који други полицијски службеник. 

(7) О одређивању руководеће позици-
је морају бити обавијештени сви 
полицијски службеници који учес-
твују у операцији од стране надле-
жног руководиоца. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ II - УПОТРЕБА СРЕД- 
                                СТАВА ПРИСИЛЕ 
 

Члан 8. 
(Физичка сила) 

 

(1) Полицијски службеник може да уп- 
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отријеби физичку силу, укључују-
ћи и борилачке вјештине, ради: 

 

a) савладавања отпора лица које 
нарушава јавни ред и мир или 
које треба да се лиши слободе 
или приведе,  

б)   спречавања бјекства лица које је  
лишено слободе или лица зате-
ченог на лицу мјеста или у не-
посредној близини лица мјеста 
извршења кривичног дјела, а за 
кога постоје основи сумње да је 
извршило кривично дјело, 

ц)   одбијања напада од себе или  
другог лица или објекта који се 
осигурава, 

д)   спречавања самоповређивања  
       лица и 
е)    отклањања опасности од себе  
        или другог. 

 

(2) Употреба физичке силе подразу-
мијева захвате, ударце, бацања и 
друге вјештине одбране или напа-
да, односно борилачке вјештине 
којим се приморава на послушност 
лице које својим поступком онемо-
гућава извршење службеног посла 
или које физички напада на поли-
цијског службеника, на друго лице 
или на објекат или лице које поли-
цијски службеник осигурава. 

(3) Употреба физичке силе сматра се 
лакшим обликом примјене присиле. 

(4) Физичка сила се употребљава само 
у потребној мјери, при чему поли-
цијски службеник не смије непот-
ребно грубо поступати. 

 
Члан 9. 

(Палица) 
 
(1) Под употребом палице подразуми-

јева се ударац палицом. 
(2) Палица (гумена, метална,  
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поликарбонска, интервентна пали-
ца-тонфа, телескопска палица-ск-
лопива и др.) се користи ако се ци-
љеви из члана 8. став (1) овог Пра-
вилника не могу остварити упот-
ребом физичке силе. 

(3) Приликом употребе палице поли-
цијски службеник ће ударце усмје-
рити према великим групама миш-
ћа, као и према рукама и ногама, 
при чему не смије непотребно гру-
бо поступати. 

(4) Палица се, по правилу, не употреб-
љава ради савладавања пасивног 
отпора, осим ако нема других мог-
ућности да се такав отпор савлада 
или је употреба других средстава 
била без успјеха. 

(5) Полицијски службеник, у правилу, 
неће употријебити палицу за удар-
це у главу или у предјелу генита-
лија, врата, кичменог стуба, грудн-
ог коша, трбушног зида, изузев ра-
ди спречавања напада којим је уг-
рожен његов живот или живот дру-
гог лица. 

 
Члан 10. 

(Средства за везивање) 
 
(1) Средства за везивање, у складу с ов-

им Правилником, су лисице (мета-
лне лисице-шарке, металне лисице 
-ланац, пластичне лисице-вишекр-
атне и пластчшне везице једнокра-
тне и др.) 

(2) Полицијски службеник ће изврши-
ти везивање лица ако:  

 

a) постоји опасност да ће напасти 
на полицијског службеника, др-
уго службено лице или грађа-
нина, 

б) омета полицијског службеника у  
     обављању његове дужности, 
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ц)   лице покуша побјећи или се  
       очекује да ће побјећи и 
д)   постоји опасност да ће лице до- 

вести у опасност себе или дру-
го лице. 

 

(3) Ако полицијски службеник нема уз 
себе неко од средстава наведених у 
ставу (1) овог члана, може се за ве-
зивање употријебити и друго пого-
дно приручно средство. 

(4) Везивање руку врши се тако да се 
руке налазе испред тијела, а уколи-
ко лице пружа отпор или се пруж-
ање отпора може основано очеки-
вати или је лице снажније од поли-
цијског службеника, везивање руку 
врши се на леђима. Везивање и ру-
ку и ногу лица које се доводи и сп-
роводи службеним возилом, може 
се вршити само ако лице пружа 
отпор, покуша бјекство или се пру-
жање отпора, односно покушај бје-
кства може основано очекивати. 

(5) Лица различитог спола се не могу 
заједно везати. 

(6) Више од два лица се неће везати за-
једно, као ни одрасли и малољет-
ници. 

 
Члан 11. 

(Уређаји за присилно  
заустављање лица) 

 
(1) Уређаји за присилно заустављање 

лица су: 
 

a) заштитне ограде, 
б) крстила, 
ц) посебна возила с оградом и 
д) друга приручна средства. 

 

(2) Уређаји за присилно заустављање 
лица употребљавају се за: 

  

a) запречавање продора веће гру- 
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пе лица на одређено мјесто или  
простор, 

б)   затварање улица, тргова и дру- 
       гих ростора, 

      ц)   пресијецање простора на коме 
             се одржава јавни скуп и 

д)  одржавање јавног реда и мира. 
 

(3) Изузетно, службена возила која ни-
су посебно опремљена, могу се ко-
ристити за присилно заустављање 
већих скупина лица или спречава-
ње бјекства лица против којег се 
може употријебити ватрено оружје. 

(4) Забрањена је употреба службеног 
возила са намјером да се нанесе би-
ло каква штета или повреда. 

 
Члан 12. 

(Уређаји за присилно заустављање 
моторних возила) 

 
(1) Уређаји за присилно заустављање 

моторних возила су: 
 

a) средства која се састоје од под-
логе у коју су уграђени шиљци 
који се проласком моторног во-
зила забадају у пнеуматике и та-
ко отежавају даљње кретање во-
зила и 

б)   мрежа или друга одговарајућа  
средства за заустављање путни-
чког моторног возила. 

 

(2) Ако полицијски службеник нема 
код себе уређај из става (1) овог чл-
ана, за присилно заустављање мо-
же да користи заштитне ограде, сп-
ецијална службена возила, службе-
на возила, рампе, теретна возила, 
грађевинске машине, грађевински 
материјал и сл. 

(3) Уређај за присилно заустављање 
моторног возила са четири и више 
точкова може се користити ради  
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спречавања бјекства моторним во-
зилом лица које је затечено у извр-
шењу кривичног дјела, бијега лица 
које је лишено слободе или за које 
је издата наредба за лишење сло-
боде, недопуштеним прилазом во-
зилом до објекта или простора гдје 
се налазе лица или предмети које 
полицијски службеник осигурава, 
ради спречавања даљње вожње ли-
ца које је прије тога било заустав-
љано од стране полицијских служ-
беника и није поштовало наредбу 
полицијског службеника из пропи-
са којим се регулише област безбје-
дности саобраћаја на путевима у 
Босни и Херцеговини, а које лице 
због непоступања по наредби пол-
ицијских службеника даљом вожњ-
ом моторним возилом угрожава ја-
вни саобраћај и доводи у опасност 
живот људи и имовину. 

(4) Испред мјеста на којем је постављ-
ен уређај за присилно заустављање 
моторног возила, на одговарајућој 
удаљености поред пута, морају се 
поставити одговарајући саобраћај-
ни знаци, по потреби и одговарају-
ће свјетло, у складу са важећим пр-
описима о безбједности саобраћаја 
на путевима у Босни и Херцегови-
ни, а у случају хитности обављања 
службене радње и ради безбједно-
сти полицијског службеника или 
других лица, уређај за присилно 
заустављање моторних возила мо-
же се поставити и без постављања 
горе наведених одговарајућих сао-
браћајних знакова. 

(5) Уређај за присилно заустављање 
моторних возила са два или са три 
асиметрично постављена точка (мо-
тоцикл) може се користити ради 
спречавања бијега лица које са нав- 
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еденог моторног возила директно 
угрожава живот полицијског служ-
беника или живот других лица. 

 
Члан 13. 

(Хемијска средства) 
 
(1) Хемијским средствима, у складу с 

овим Правилником, сматрају се ср-
едства за распршивање хемијских 
материја и то: 

 

a) пушке и пиштољи за испаљива-
ње дозвољених хемијских сред-
става, 

б)  хемијске ручне бомбе, 
ц)  хемијске тромблонске мине и 
д)  хемијски распршивачи (хемијс- 
      ки спрејеви и др.) 

 

(2) При вршењу службених задатака 
полицијски службеници могу упо-
тријебити хемијска средства за пр-
ивремено онеспособљавање ако уп-
отреба физичке силе и палице не 
даје жељене резултате или се не 
могу ефикасно употријебити, са 
циљем избјегавања употребе ватре-
ног оружја. 

(3) У затвореним просторијама хемијс-
ка средства могу се користити само 
ради савладавања отпора лица које 
се сакрило или забарикадирало и 
пријети или пружа отпор употреб-
ом ватреног оружја, опасним оруђ-
ем или другим опасним предмет-
ом. Прије употребе хемијских сред-
става о томе ће се упозорити лице 
према којем се користи и позвати 
да одмах изађе и да се преда. Ако 
то не учини и након поновљеног 
упозорења, употријебиће се хемиј-
ско средство. 

(4) Ако се у објекту у коме се забари-
кадирало лице из става (3) овог чл- 
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ана налазе као таоци и друга лица, 
полицијски службеник који доноси 
одлуку цијениће све околности сл-
учаја прије доношења одлуке о то-
ме која хемијска средства употрије-
бити и на који начин. Ако забари-
кадирано лице држи друга лица 
као таоце и пријети да ће угрозити 
или угрожава њихове животе, пол-
ицијски службеник који доноси од-
луку може употријебити хемијска 
средства и без упозорења. 

(5) Кад је јавни ред и мир нарушен у 
већем обиму, хемијска средства мо-
гу се употријебити само по наређе-
њу надређеног полицијског служб-
еника на лицу мјеста. 

(6) Хемијска средства користе се ако се 
не могу употребом физичке силе и 
палице остварити циљеви из члана 
8. став (1) овог Правилника, по нар-
еђењу надређеног полицијског сл-
ужбеника на лицу мјеста. 

(7) За употребу хемијског спреја, којег 
лично дуже полицијски службен-
ици, није потребно одобрење (нар-
еђење) из става (5) овог члана. Хем-
ијски спреј се користи ако се не мо-
гу употребом физичке силе и пал-
ице остварити циљеви из члана 8. 
став (1) овог Правилника. 

(8) Хемијским средствима могу руко-
вати полицијски службеници који 
су посебно за то обучени. 

 
Члан 14. 

(Службени пси) 
 
(1) Приликом обављања одређених сл-

ужбених послова и задатака, поли-
цијски службеници могу употреб-
љавати посебно дресиране службе-
не псе. Врсте службених паса су: 

 

a) службени пси за позорничку  
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службу или патролну службу, 

б)  службени пси трагачи и напада- 
      чи и 
ц)  службени пси за стражарску  
      службу. 

 

(2) Полицијски службеници могу уп-
отријебити службене псе за: 

 

a) спречавање бјекства, проналаж-
ење и хватање учиниоца криви-
чног дјела, 

б)  спречавање бјекства лица лише- 
      них слободе, 
ц)  вршење осигурања објеката и  
      лица, 
д)  спречавање отпора или одбија- 

ње напада на полицијског служ-
беника, друга лица или објекте 
који се осигуравају и 

е)  превентивно дјеловање на позо- 
рничком рејону или патролном 
сектору. 

 

(3) Прије употребе службеног пса пол-
ицијски службеник је дужан упозо-
рити лице према којем га има нам-
јеру употријебити да ће користити 
службеног пса ако не поступи по 
наређењу полицијског службени-
ка. Упозорење се неће дати када то, 
с обзиром на околности случаја, 
није могуће или није сврсисходно. 

(4) Службени пси могу се употребља-
вати само ако су дресирани за оба-
вљање одређених службених рад-
њи и ако их воде оспособљени пол-
ицијски службеници (водичи служ-
бених паса). 

(5) Службени пси се употребљавају са 
заштитном корпом или без ње. Ра-
ди савладавања отпора, службени 
пси са заштитном корпом се упот-
ребљавају у случају када је, у скла-
ду са Законом и овим Правилни-
ком, дозвољена употреба физичке  

Број 12 - страна 1871 
 
 
силе и палице, а без заштитне ко-
рпе у случају када је, у складу са За-
коном и овим Правилником, дозво-
љена употреба ватреног оружја. 

(6) При употреби службених паса, по-
лицијски службеник дужан је да 
пази да службени пас непотребно 
не повриједи лице против којег се 
употребљава. 

(7) Употреба службених паса за прон-
алажење трагова и предмета крив-
ичних дјела, проналажење дроге, 
проналажење експлозива и других 
опасних материја, проналажење 
несталих и залуталих лица, спаша-
вање лица настрадалих у елемента-
рним непогодама и проналажење 
лешева, као и за вршење позорни-
чке или патролне дјелатности не 
сматра се употребом силе у смислу 
овог Правилника. Ради успјешног 
проналаска наведених лица, пред-
мета и трагова, полицијски службе-
ници дужни су користити службе-
не псе трагаче одмах након сазна-
ња за криминални и други сигур-
носно интересантан догађај. 

(8) Службени пси за стражарску слу-
жбу користе се за осигурање одређ-
ених објеката, зависно од њиховог 
значаја и локације. Ови службени 
пси не смију се користити за извр-
шавање других службених задата-
ка, уколико за то нису посебно дре-
сирани. 

                          
Члан 15. 

(Водени топови) 
 
(1) Водени топови могу се употријеби-

ти када је јавни ред и мир нарушен 
у већем обиму на јавним скупови-
ма, ради спречавања отпора већег 
броја лица, као и ради заштите ли-
ца и имовине, само када физичка  
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сила или средства присиле не дају 
резултате или их није могуће упо-
тријебити. 

(2) Под употребом воденог топа смат-
ра се и кориштење шмркова са во-
дом веће снаге (монитори).  

(3) Употреба водених топова је прим-
јерена када је потребно усмјерити 
или растјерати масу која нарушава 
јавни ред и мир у већем обиму или 
када маса не поступа по наредби 
полицијског службеника.  

(4) Употребу водених топова одобрава 
руководилац операције или акције 
на лицу мјеста. 

 
Члан 16. 

(Специјална возила) 
 
(1) Специјалним возилима сматрају се:   

a) возила за избацивање воде под 
притиском, 

б)   оклопна возила са или без уг- 
       рађене заштитне ограде, 
ц)   хеликоптери, 
д)   возила за уклањање препрека и 
е)   друга возила за посебне намјене. 

 

(2) Специјална возила могу се употри-
јебити ради:   

a) успостављања јавног реда и ми-
ра нарушеног у већем обиму, 

б)   борбе против терористичких и  
       криминалних група, 
ц)   заштите значајнијих објеката, 
д)   извиђања, 
е)   транспорта и евакуације људст- 
       ва и средстава, 
ф)  извођења тактичких радњи и  
      физичке заштите људства, 
г)   запречавања проласка лица, 
х)   употребе хемијских средстава и  

ватреног оружја уграђених на  
та возила и 
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и)   у друге полицијске сврхе. 
 

(3) Употребом специјалних возила см-
атра се: 

   

a) избацивање воде под притиск-
ом са или без хемијских средст-
ава, 

б)   употреба уграђеног ватреног  
       оружја, 
ц)   уклањање препрека и 
д)   запречавање проласка лица. 

 

(4) Свако специјално возило, у складу 
са његовим карактеристикама, опс-
лужује посада коју сачињавају над-
ређени службеник, возач и члано-
ви посаде. 

(5) Специјална возила могу се употри-
јебити само по одобрењу полицијс-
ког комесара или полицијског слу-
жбеника којег он за то овласти. 

                                                                   
Члан 17. 

(Специјалне врсте оружја) 
 
(1) Специјално оружје је свако оружје 

погодно за надоградњу којом се 
мијењају његове функционалне ка-
рактеристике. 

(2) Специјалне врсте оружја су: 
 

a) снајперска пушка са или без пр-
игушивача пуцња, 

б)   аутоматско оружје са пригуши- 
       вачем пуцња, 
ц)   аутоматско оружје са уграђеним  
       бацачем граната, 
д)   оружје намијењено за употребу  
       хемијских средстава и 
е)    друге врсте специјалног оружја  

(гасно оружје, оружје за сигна-
лизацију, оружје за испаљивање 
гумене муниције, оружје за пр-
ивремено онеспособљавање ел-
ектричним импулсима, оружје  
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за омамљивање опасних живо-
тиња, оружје са тетивом и др.) 

 

(3) Специјалне врсте оружја могу се 
употријебити само по одобрењу 
полицијског комесара или полици-
јског службеника кога он за то овл-
асти. 

 
Члан 18. 

(Експлозивне направе) 
 
(1) У смислу овог Правилника, експло-

зивне направе су посебно осмишљ-
ени предмети који садрже експло-
зивне материје и средства за њих-
ово активирање. 

(2) Експлозивне направе, као посебно 
наоружање у Управи полиције су: 

 

a) ручне гранате са звучним и св-
јетлосним ефектом и 

б)   ручне гранате са гуменим пуњ- 
      ењем. 

 

(3) Експлозивне направе употребљава-
ју се за: 
 

a) отварање закључаних простор-
ија, 

б)   отклањање постављених преп- 
       река, 
ц)   привремено онеспособљавање  
       лица и 
д)   у друге полицијске сврхе. 

 

(4) Експлозивне направе не могу се ко-
ристити ради спречавања бијега 
лица. 

(5) Експлозивним направама могу ру-
ковати само полицијски службени-
ци који су посебно за то обучени. 

(6) Експлозивне направе могу се упот-
ријебити само по одобрењу поли-
цијског комесара или полицијског 
службеника кога он за то овласти. 
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Члан 19. 
(Електрични уређаји за привремено 

онеспособљавање) 
 
(1) Електричним уређајима за привре-

мено онеспособљавање сматрају се 
електрични парализатори. 

(2) При вршењу службених задатака 
полицијски службеници могу упо-
тријебити електричне уређаје за 
привремено онеспособљавање ако 
употреба физичке силе и палице 
не даје жељене резултате или се не 
могу ефикасно употријебити, са 
циљем избјегавања употребе ватре-
ног оружја. 

(3) Прије употребе електричних уређ-
аја за привремено онеспособљава-
ње о томе ће се упозорити лице пр-
ема којем се користи осим ако би се 
тиме угрозила сигурност полицијс-
ког службеника, другог лица или 
довела у опасност сигурност објек-
та који је под заштитом полицијск-
ог службеника или имовина. 

(4) Кад је јавни ред и мир нарушен у 
већем обиму, електрични уређаји 
за привремено онеспособљавање 
могу се употријебити само по на-
ређењу надређеног полицијског сл-
ужбеника на лицу мјеста. 

(5) Електрични уређаји за привремено 
онеспособљавање користе се ако се 
не могу употребом физичке силе и 
палице остварити циљеви из члана 
8. став (1) овог Правилника, по на-
ређењу надређеног полицијског сл-
ужбеника на лицу мјеста. 

(6) За употребу електричног уређаја за 
привремено онеспособљавање, ко-
ји лично дуже полицијски службе-
ници, није потребно одобрење (на-
ређење) из става (4) овог члана. Ел- 
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ектрични уређаји за привремено 
онеспособљавање се користе ако се 
употребом физичке силе и палице 
не могу остварити циљеви из чла-
на 8. став (1) овог Правилника. 

(7) Електични уређаји за привремено 
онеспособљавање могу се користи-
ти и ради спречавања бијега лица. 

(8) Електричним уређајима за привре-
мено онеспособљавање могу руко-
вати полицијски службеници који 
су посебно за то обучени. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ III - УПОТРЕБА ВАТРЕ-
НОГ ОРУЖЈА 
 

Члан 20. 
(Употреба ватреног оружја) 

 
(1) Полицијски службеник може упо-

тријебити ватрено оружје ако су већ 
употребљена средства присиле би-
ла неефикасна, или ако употреба 
других средстава присиле не гара-
нтује успјех. 

(2) Полицијски службеник може упо-
тријебити ватрено оружје ако нема 
другог начина да: 
 

a) заштити себе или друге од не-
посредне пријетеће смртне опа-
сности или озбиљне озљеде, 

б)   спријечи почињење кривичног  
дјела које представља озбиљну 
пријетњу животу или интегри-
тету лица,  лиши слободе лице 
које представља такву опасност 
и опире се полицијском служ-
бенику, 

ц)   ако на други начин не може сп- 
ријечити бијег или лишити сло-
боде лице затечено у извршењу 
кривичног дјела за које се може 
изрећи казна затвора од најма- 
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ње десет година или лице за ко-
јим је расписана потрага због 
почињења таквог кривичног дј-
ела, 

д)  ако на други начин не може сп- 
ријечити бијег или лишити сл-
ободе лице које је осумњичено 
или оптужено за кривично дјело 
из тачке ц) овог става или лице 
које је побјегло с издржавања ка-
зне затвора за такво кривично 
дјело. 

 
Члан 21. 

(Смртоносна сила) 
 
(1) Под употребом смртоносне силе 

(ватреног оружја) сматра се испаљ-
ивање једног или више хитаца у 
правцу лица. 

(2) Полицијски службеник ће, ако је то 
у датим околностима догађаја мог-
уће, хице усмјерити у невиталне ди-
јелове тијела. 

 
Члан 22. 

(Упозорење) 
 
(1) Прије употребе ватреног оружја, по-

лицијски службеник је дужан да на 
то упозори лице према којем га на-
мјерава употријебити. 

(2) Под упозорењем за употребу ват-
реног оружја сматра се вербално 
упозорење, као и руковање оружј-
ем све док исто није употријебљено 
у складу са чланом 20. овог Прави-
лника. 

(3) Полицијски службеник ће дати до-
вољно времена да се поступи по 
његовом упозорењу, осим ако би 
тиме настао ризик за њега самог 
или ризик наношења озбиљних или 
смртоносних повреда другим лиц- 
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има, а околности налажу потребу 
за тренутачном акцијом. 

(4) У сваком случају, упозорење се не-
ће упутити ако би то угрозило сиг-
урност полицијског службеника или 
извршење службеног задатка. 

 
Члан 23. 

(Искључење употребе  
ватреног оружја) 

 
(1) Употреба ватреног оружја није 

дозвољена ако би угрозила животе 
других људи, осим ако је то једини 
начин одбране себе или другога од 
директног напада или опасности. 

(2) Употреба ватреног оружја није доз-
вољена према малољетнику, осим 
ако је то једини начин одбране се-
бе или другога од директног напа-
да или опасности. 

(3) Употреба ватреног оружја није до-
звољена само из разлога да би се 
спријечио бијег лица, осим ако је 
то једини начин одбране од  дире-
ктног напада или опасности за жи-
вот полицијског службеника или 
другог лица и у случајевима бијега 
лица из члана 20. став (2) тачке ц) и 
д) овог Правилника. 

 
Члан 24. 

(Употреба ватреног оружја према 
возилима и пловилима) 

 
(1) Полицијски службеник не смије уп-

отријебити ватрено оружје према 
возилу у покрету, осим ако се то во-
зило користи као средство непос-
редног  напада за наношење повре-
да полицијским службеницима или 
другим лицима, или ако је то неоп-
ходно ради спречавања наношења 
озбиљних или смртоносних повре-
да пуцањем из возила на полици- 
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јске службенике или на друга лица. 

(2) У току извршавања полицијских 
задатака на унуттрашњим  пловн-
им путевима, полицијски службен-
ик има право употријебити ватре-
но оружје ако се пловило за којим 
се врши потјера не заустави након 
што му је упућен видљив и чујан 
сигнал да се заустави и то са разда-
љине са које је недвојбено могуће 
примити и разумјети такав сигнал. 

 
Члан 25. 

(Заштита живота људи) 
 

Ради заштите живота људи, у 
смислу члана 20. став (2) тачка а) овог 
Правилника, полицијски службеник 
може употријебити ватрено оружје ако 
се живот једног или више лица налази 
у непосредној опасности од другог ли-
ца, а с циљем да се одбије или сприје-
чи започети противправни напад. 
 

Члан 26. 
(Непосредна опасност по живот) 

 
(1) Живот људи налази се у непосред-

ној опасности ако је лице нападну-
то на такав начин или таквим сре-
дствима која представљају непосре-
дну опасност по његов живот или 
ако је физичка сила и вјештина на-
падача таква или број нападача то-
лики да се живот нападнутог не 
може одбранити без употребе ват-
реног оружја. 

(2) Као непосредна опасност по живот 
може се сматрати:    

a) напад ватреним оружјем, 
б)   напад опасним оруђем, другим  

предметима или средствима ко-
јима се може угрозити живот, 

ц)   напад који врше два или више  
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       лица, 
д)   напад на мјесту и у вријеме када  
       се не може очекивати помоћ, 
е)    напад физички снажнијег лица  

или лица које се служи посебн-
им вјештинама и сл., ако је такв-
им нападом угрожен нечији 
живот и 

ф)  сваки други напад који предста- 
вља озбиљну пријетњу по жив-
от или интегритет лица. 

 

(3) Непосредном опасношћу по живот 
полицијског службеника или друг-
ог лица сматра се и само потезање 
ватреног и другог оружја или поку-
шај да се ватрено оружје потегне. 

                             
Члан 27. 

(Употреба ватреног оружа по 
наређњу надређеног службеника) 

 
(1) Кад полицијски службеници врше 

службу под непосредним руковод-
ством надређеног службеника, ват-
рено оружје могу да употријебе са-
мо по његовом наређењу. 

(2) Наређење за употребу ватреног ор-
ужја надређени службеник може 
издати само на лицу мјеста и у сл-
учајевима и под условима предви-
ђеним у члану 20. овог Правилни-
ка. 

 
Члан 28. 

(Пуцњи ради сигнализације  
и одбране од животиња) 

 
Пуцање у зрак ради сигнализа-

ције и тражења помоћи, као и пуцање 
у животиње кад угрожавају живот пол-
ицијских службеника или других ли-
ца, не сматрају се употребом ватреног 
оружја у смислу овог Правилника. 
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ПОГЛАВЉЕ IV - ПОСТУПАК ИЗВЈЕ-
ШТАВАЊА, ПРИКУПЉАЊА ПОД-
АТАКА И ЧИЊЕНИЦА И ОЦЈЕНЕ 
ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВИЛНОСТИ 
УПОТРЕБЕ  СРЕДСТАВА ПРИСИЛЕ 
 

Члан 29. 
(Извјештај о употреби  

средстава присиле) 
 
(1) Полицијски службеник, који је у 

току вршења дужности употријеб-
ио средства присиле мора сачини-
ти и поднијети писмени извјештај 
о употреби средстава присиле, у 
року од 8 сати од момента употре-
бе, непосредном руководиоцу ор-
ганизационе јединице. 

(2) У случају употребе присиле од ст-
ране два или више полицијских сл-
ужбеника, сви полицијски службе-
ници који су употријебили приси-
лу дужни су поднијети поједина-
чне извјештаје о употреби присиле. 

(3) Када у једном догађају - инциденту 
учествује више лица према којима 
су полицијски службеници упот-
ријебили присилу, свака поједина-
чна присила биће посебно обрађе-
на и оцијењена. 

(4) Полицијски службеник сачињава 
извјештај из става (1) овог члана без 
обзира да ли је у конкретном слу-
чају присилу употријебио и други 
полицијски службеник или је пр-
исила употријебљена према два 
или више лица. 

(5) Приликом демонстрација и нереда 
формира се један спис без обзира 
на број лица према којима је упот-
ребљена присила. 

(6) Полицијски службеник који ван 
радног времена употријеби приси-
лу дужан је о томе одмах обавијес- 
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тити свог непосредног руководио-
ца, а чим се стекну услови за то мо-
ра сачинити писмени извјештај о 
употреби присиле, најкасније у ро-
ку од 24 сата од тренутка употребе 
присиле. Извјештај се подноси неп-
осредном руководиоцу, без обзира 
на надлежност и мјесто употребе 
присиле, који ће у наредна 24 сата 
примјерак тог извјештаја, у складу 
са ставом (1) овог члана, доставити  
Јединици за професионалне станд-
арде и едукацију (у даљем тексту:  
Јединици). По потреби, предметни 
извјештај ће се доставити и орга-
низационој јединици надлежној по 
мјесту употребе присиле. 

(7) У случају из става (6) овог члана 
провешће се поступак прикупљања 
чињеница и података неопходних 
за оцјену законитости и правилно-
сти употребе присиле у складу са 
одредбама Закона и овог Правил-
ника. 

(8) Ако сам полицијски службеник ни-
је у могућности да поднесе извјеш-
тај о употреби присиле, извјештај 
подноси његов непосредни руко-
водилац у року из става (1) овог чл-
ана. Када полицијски службеник 
који је употријебио присилу буде у 
могућности, поднијеће додатни из-
вјештај о употреби присиле. 

(9) Извјештај о употреби присиле сад-
ржи сљедеће податке: 

 

a) назив органа и организационе 
јединице која подноси извјеш-
тај, 

б)   број извјештаја и датум подно- 
       шења извјештаја, 
ц)   подаци о полицијском службе- 
       нику који подноси извјештај, 
д)   датум, вријеме и мјесто догађаја, 
е)   врста отпора, 
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      ф)  средство силе које је примијенио  
      полицијски службеник, 
г)   природа и степен сваке повреде  

нанесене било којем лицу (гра-
ђанин или полицијски службе-
ник) које је умијешано у ситуа-
цију у којој је употријебљена си-
ла, 

х)   подаци о мјесту пружања меди- 
цинског третмана и подаци о 
медицинском особљу које је ко-
нстатовало повреде, 

и)  име и презиме, адреса и други  
лични подаци лица против ко-
јег је употријебљена присила, 

ј)    име и презиме, адреса и други  
лични подаци свједока догађаја, 

к)   опис догађаја у којем је упот- 
       ријебљена присила, 
л)   потпис подносиоца извјештаја, 
м)  подаци о датуму и времену об- 

авјештавања организационих 
јединица и 

н)   напомене и име, презиме, чин  
и потпис непосредног руковод-

иоца, који је прегледао извјештај. 
 

(10) Извјештај о употреби присиле са- 
чињава се на Обрасцу број 1, који 
је саставни дио овог Правилника. 

(11) Полицијски службенци који су уп- 
отријебили присилу у смислу За-
кона и овог Правилника прије са-
чињавања извјештаја о употреби 
присиле дужни су сачинити служ-
бену забиљешку у којој ће  детаљ-
но навести све околности догађаја 
у којем је употријебљена присила. 

 
Члан 30. 

(Достављање извјештаја 
 о употреби средстава присиле) 

 
(1) Непосредни руководилац, након 

прегледања извјештаја, уз своје ми- 
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шљење и све потребне релавантне 
доказе везане за употребу средста-
ва присиле, један примјерак тог из-
вјештаја у року од 24 сата, у изузе-
тним случајевима у року од 48 сати 
од запримања извјештаја, просљеђ-
ује Јединици.   

(2) О употреби присиле која је за по-
сљедицу имала тешке повреде или 
смрт лица, као и о свакој употреби 
ватреног оружја, непосредни руко-
водилац одмах обавјештава Опера-
тивни центар у Управи полиције, 
који о догађају одмах обавјештава 
полицијског комесара, Јединицу, 
као и друге надлежне организаци-
оне јединице Управе полиције. 

 
Члан 31. 

(Надлежност за вођење поступка 
прикупљања података и чињеница) 

 
Поступак прикупљања подата-

ка и чињеница неопходних за оцјену 
законитости и правилности употребе 
присиле од стране полицијског служ-
беника у организационим јединицама,  
руководиоца унутрашње организаци-
оне јединице, као и руководиоца осно-
вне организационе јединице води Је-
диница. 

 
Члан 32. 

(Обавезе у току вођења поступка 
прикупљања података и чињеница) 

 
Податке и чињенице неопходне 

за оцјену законитости и правилности 
употребе присиле, прикупљају искљу-
чиво полицијски службеници овлашт-
ени овим Правилником, а обавезе су 
сљедеће:   
 

a) извршити увид у извјештај о 
употреби средстава присиле и  
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одмах са подносиоцем извјешт-
аја отклонити евентуалне недо-
статке који су у супротности са 
овим Правилником, 

б)   обавити разговор са лицем или  
лицима према којима је упот-
ријебљена присила (уколико су 
лица свјесна, комуникативна и 
доступна) и на те околности уз-
ети писмену изјаву или сачини-
ти службену забиљешку о обав-
љеном разговору, као и о нем-
огућности обављања разговора 
из објективних разлога. Прили-
ком обављања разговора и уз-
имања писмене изјаве захтијев-
ати одговор на питања која су 
битна за доношење оцјене о за-
конитости и правилности упот-
ребе присиле. Лице које води 
испитни поступак дужно је да 
предузме све мјере како би се 
осигурало присуство лица пре-
ма којем је употребљена приси-
ла ради обављања разговора.   

ц)  под надзором лица који води ис- 
питни поступак или дежурног 
руководног полицијског служб-
еника или руководиоца смјене 
провјериће се присуство алкох-
ола у организму код полицијск-
их службеника који су употри-
јебили присилу, као и код лица 
над којим је употријебљена пр-
исила путем одговарајућих мет-
ода, а изузетно се то неће врши-
ти ако за то постоје оправдани 
разлози (болест, повреда и сл.), 

д)  обавити разговор са свједоцима,  
узети писмене изјаве или сачи-
нити службену забиљешку о об-
ављеном разговору, на начин 
како је то прописано у тачки б) 
овог члана, 
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е)  на околности нејасноћа и кон- 
традикторности у извјештају по-
лицијског службеника у односу 
на исказе свједока и лица према 
којем је употријебљена присила, 
од полицијског службеника узе-
ти писмену изјаву и разјаснити 
евентуалне нејасноће и/или ко-
нтрадикторности. Уколико нема 
нејасноћа и контрадикторности, 
ова писмена изјава се неће узи-
мати, 

     ф)  остварити увид у медицинску  
документацију и прибавити ко-
пију медицинске документаци-
је о евентуалним повредама по-
лицијског службеника и лица 
према којем је употријебљена 
присила, уз обавезно фотогра-
фисање повреда које су наста-
ле, уколико то дозвољавају око-
лности и 

       г)  прибавити изводе из казнене,  
оперативне и прекршајне еви-
денције и другу релевантну до-
кументацију, која је корисна за 
доношење оцјене законитости 
и правилности употребе приси-
ле (службене забиљешке, патро-
лни налози и др.) 

 
Члан 33. 

(Сачињавање извјештаја о оцјени 
употребе средстава присиле) 

 
(1) Јединица ће прегледати сваки изв-

јештај о употреби средстава приси-
ле ради утврђивања законитости 
употребе присиле.   

(2) Након увида у спис о употреби ср-
едстава присиле, Јединица ће нек-
омплетне или нејасне списе врати-
ти надлежној организационој једи-
ници да одмах, а најкасније у року  
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од три дана, допуни спис и исти 
достави поново на увид. 

(3) Полицијски службеник из члана 
31. овог Правилника сачињава изв-
јештај о оцјени употребе средстава 
присиле који садржи: 

 

a) назив органа и организационе 
јединице која подноси извјеш-
тај, 

б)   број извјештаја и датум подно- 
       шења извјештаја, 
ц)   назив акта (Извјештај о оцјени  
       употребе средстава присиле), 
д)   правни основ провођења испи- 
       тног поступка, 
е)    врста отпора, 
ф)  навођење врсте употријебљен- 
       их средстава присиле, 
г)    подаци о полицијском службе- 

нику који је употријебио сред-
става присиле (име и   презиме 
и назив организационе  једини-
це), 

х)   датум, вријеме и мјесто догађаја, 
и)  име и презиме, адреса и други  

лични подаци лица против ко-
јег је употријебљена присила, 

ј)    кратак опис догађаја у којем је  
       употријебљена присила, 
к)   подузете мјере и поступке за  

утврђивање података и чиње-
ница (обављени разговори са 
лицима према којима је употри-
јебљена присила и свједоцима, 
извршен увиђај, извршено при-
времено одузимање предмета, 
обављена вјештачења, обавље-
ни љекарски прегледи, обавље-
на алкотестирања, обављена фо-
тографисања повреда и оштећ-
ења и др.), уколико из достављ-
ене документације произилазе 
нејасноће и контрадикторнос-
ти, 
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л)  краћи садржај исказа лица од  
којих су узете писмене изјаве и с 
којим је обављен разговор, са ос-
вртом на исказе који упућују на 
законитост или незаконитост 
употребе присиле, 

м) посљедице настале употребом  
 средстава присиле (медицинске,  
настала штета и др.), 

н)  став о законитости и правилно- 
      сти употребе средстава присиле и 
о)  потпис полицијског службеника. 

 
Члан 34. 

(Оцјена законитости и правилности 
употребе присиле) 

 
(1) Јединица ће у року од три дана од 

пријема извјештаја о употреби сре-
дстава присиле, свој писмени извје-
штај и приједлог о оцјени закони-
тости и правилности употребе пр-
исиле доставити полицијском ком-
есару, који у року од осам дана до-
носи оцјену о законитости и пра-
вилности употребе присиле. Пис-
мена оцјена се доставља руководи-
оцу организационе јединице ради   
вођења евиденције.   

(2) Ако полицијски комесар утврди да 
је полицијски службеник употрије-
био присилу на незаконит или не-
правилан начин, дужан је да одмах 
предузме одговарајуће мјере како 
би се утврдила одговорност полиц-
ијског службеника. 

(3) Полицијски службеник ослобађа се 
одговорности ако је присилу упот-
ријебио у границама својих овлаш-
тења. 

 
Члан 35. 

(Изузеће у поступку оцјене) 
              

Полицијски службеник који је  
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употријебио само средства за везивање 
приликом лишења слободе, привође-
ња или спровођења лица у сврху њего-
вог сигурног транспорта, дужан је сач-
инити и потписати службену забиље-
шку и доставити је непосредном  ру-
ководиоцу организационе јединице у 
року од 24 сата од завршетка смјене. 
Наведене службене забиљешке ће се 
прхивирати у организационој  једини-
ци из које је полицијски службеник ко-
ји је употријебио средства за везивање. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ V - ЕВИДЕНЦИЈА 
УПОТРЕБЕ ПРИСИЛЕ 
 

Члан 36. 
(Евиденција о употреби силе) 

 
(1) Након оцјене законитости и прав-

илности употребе присиле, комп-
летан спис ће се вратити организа-
ционој јединици која треба да се 
стара о чувању списа и води одго-
варајућу прописану евиденцију о 
употреби присиле. 

(2) Јединица води јединствену евиде-
нцију о употреби силе за цијелу 
Управу полиције, док друге орга-
низационе јединице Управе поли-
ције воде евиденције о употреби 
силе у складу са својим надлежно-
стима. 

(3) Евиденција о употреби силе садр-
жи сљедеће рубрике:   

a) редни број, 
б)   употријебљена присила, 
ц)  име и презиме полицијског слу-     

беника који је употријебио пр-
исилу, 

д)   разлог употребе присиле, 
е)   кратак опис догађаја, 
ф) име и презиме лица према којем  
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      је употријебљена присила, 
г)   посљедице употребе присиле, 
х)   оцјена о оправданости употребе  
      присиле и 
и)   примједба. 

 

(4) Евиденција о употреби присиле во-
ди се у формату А4, усправно, јед-
ностранично на Обрасцу број 2, 
који је саставни дио овог Правил-
ника. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ VI - ПСИХОФИЗИЧКИ 
ПРЕГЛЕД И ПРУЖАЊЕ ФИНАН-
СИЈСКЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 37. 
(Психофизички преглед) 

 
Полицијском службенику ће се 

омогућити психофизички преглед пс-
ихолога након употребе средстава фи-
зичке присиле, а обавезно се шаље на 
психофизички преглед психолога нак-
он употребе ватреног оружја или уче-
шћа у високоризичним акцијама.  
 

Члан 38. 
(Распоред на друге послове) 

 
(1) По повратку на посао, полицијски 

службеник се може привремено ра-
споредити на одговарајуће радно 
мјесто и  послове  који га неће дове-
сти у положај гдје би употреба силе 
могла бити неопходна. 

(2) Распоред ће се извршити у најбо-
љем интересу полицијског службе-
ника и Управе полиције, у складу 
са мишљењем психолога.        

(3) Полицијски службеник привреме-
но распоређен на друге послове, 
сходно ставу (1) овог члана, задрж-
ава сва права која је имао као поли- 
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цијски службеник, као и одговор-
ности за поштивање Закона и под-
законских прописа.   

(4) Полицијском службенику привре-
мено распоређеном у складу са  ст-
авом (1) овог члана осигурава се 
приватност од испитивања јавнос-
ти, средстава јавног информисања 
и других полицијских службеника. 

(5) Полицијски службеник који је при-
времено распоређен на друго рад-
но мјесто биће враћен на раније по-
слове и задатке након окончања 
поступка и позитивног налаза пси-
холога. 

 
Члан 39. 

(Пружање финансијске помоћи) 
                                                     
(1) Ако се против полицијског службе-

ника покрене судски поступак због 
употребе средстава присиле коју је 
употријебио приликом извршења 
задатака из надлежности Управе 
полиције, Управа полиције ће по-
лицијском службенику осигурати 
финансијску помоћ с циљем анга-
жовања браниоца и покривања ос-
талих финансијских трошкова кој-
има полицијски службеник буде 
изложен у вези са поступком, изу-
зев ако је полицијски службеник дј-
еловао изван оквира својих овласти 
или ако их је злоупотријебио, по 
оцјени Управе полиције. 

(2) Финансијска помоћ ће се такођер, 
осигурати полицијском службени-
ку као оштећеном у поступку за 
накнаду штете, односно његовој 
породици ако је то прикладно, ук-
олико је штета нанесена у вршењу 
или у вези са вршењем задатака 
Управе полиције. 

(3) Под условима из ставова (1) и (2)  
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овог члана Управа полиције ће ос-
игурати полицијском службенику 
финансијску помоћ и након прест-
анка радног односа, изузев у случа-
ју да има право на исту финансиј-
ску помоћ по неком другом основу. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВ-
РШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 40. 
(Престанак важења ранијег прописа) 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи Правилник о 
употреби силе („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 15/06). 
 

Члан 41. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:07-01-02-4745/20   М И Н И С Т Р И Ц А 
23.11.2020.године        Низама Ришљанин,с.р. 
     Г о р а ж д е 

........................ 
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На основу члана 21. став (5) тач-
ка а) Закона о унутрашњим пословима 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 6/15), чла-
на 67. став (3), а у вези са чланом  142.  
Закона о полицијским службеницима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”  број: 13/19 
и 7/20), на приједлог полицијског ко-
месара, министрица Министарства за  
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О  УСАВРШАВАЊУ 

ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 
 
 
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

  
Овим се Правилником утврђују 

садржај и облици стручног усаврша-
вања, обавезе и одговорности везане  
за професионално стручно  усавршав-
ање полицијских службеника запосле-
них у Управи полиције Министарства 
за унутрашње послове Босанско- под-
рињског кантона Горажде (у даљем те-
ксту: Управа полиције); појам стручн-
ог усавршавања, циљеви, израда план-
ова и програма стручног усавршавања 
полицијских службеника, начин и вр-
ијеме реализације, методе провјере зн-
ања, вођење евиденција, трошкови ст-
ручног усавршавања полицијских слу-
жбеника и друга питања од значаја за 
стручно усавршавање полицијских сл-
ужбеника. 
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Члан 2. 

(Појам стручног усавршавања) 
    

Стручно усавршавање предста-
вља стицање и проширивање знања и 
информација које доприносе закони-
том, стручном и професионалном ра-
ду полицијских службеника у Управи 
полиције, те обухвата и стручно физи-
чко усавршавање и обуку. 
 

Члан 3. 
(Циљеви) 

 
Стручно усавршавање полициј-

ских службеника има за циљ повећање 
ефикасности и дјелотворности рада, 
стварање могућности за грађење усп-
јешне каријере унутар Управе полици-
је, осигурање подударности стручног 
усавршавања с обавезом провођења за-
кона, те испуњавања постављених ци-
љева Управе полиције.                                                       

 
Члан 4. 

(Равноправност сполова) 
 
    Граматичка терминологија кор-
иштења мушког или женског спола у 
овом Правилнику подразумијева укљ-
учивање оба спола. 
 

Члан 5. 
(Обавеза стручног усавршавања) 

 
(1) Полицијски службеници дужни 

су стално се стручно оспособљава-
ти и усавршавати. 

(2) Полицијски службеници учеству-
ју у образовним активностима, на 
курсевима, семинарима и другим 
видовима стручне обуке. 

(3) Руководиоци организационих је-
диница Управе полиције дужни  
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су омогућити стручно усавршава-
ње полицијских службеника. 

(4) Полицијски службеници се могу 
добровољно пријавити за стручно 
усавршавање које сматрају потре-
бним и корисним за лично усав-
ршавање. 

 
Члан 6. 

(Организација стручног 
усавршавања) 

 
(1) Полицијски комесар утврђује пот-

ребе, одређује и имплементира пр-
ограме стручног оспособљавања и 
усавршавања полицијских службе-
ника Управе полиције. 

(2) Организацију, провођење и праће-
ње стручног усавршавања полици-
јских службеника Управа полиције 
осигурава се путем Јединице за пр-
офесионалне стандарде и едукаци-
ју (у даљем таксту: Јединица). 

 
 
ПОГЛАВЉЕ II- ПРОВОЂЕЊЕ СТРУ-
ЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

Члан 7. 
(Облици стручног усавршавања) 

 
(1) Стручно усавршавање полицијск-

их службеника се врши континуи-
рано кроз сљедеће облике: 
 

a) индивидуално стручно усаврш-
авање, 

б) интерно стручно усавршавање и 
ц)  екстерно стручно усавршавање. 

 

(2) Стручно усавршавања из става (1)  
тачке б) и ц) овог члана се  проводи 
путем обуке, предавања, семинара, 
курсева, савјетовања и других обл-
ика едуковања. 
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Члан 8. 

(Индивидуално стручно 
усавршавање) 

 
Полицијски службеници се ин-

дивидуално стучно усавршавају и осп-
особљавају кроз самостално упознава-
ње са важећим законским и подзакон-
ским прописима и на други одговара-
јући  начин. 
 

Члан 9. 
(Интерно стручно усавршавање) 

                                                      
Интерно стручно усавршавање 

се реализује кроз: 
 

a) теренску обуку, 
б)   специјалистичку обуку и 
ц)   обуку за полицијске службени- 

ке који се налазе на пробном 
раду у Управи полиције. 

 
Члан 10. 

(Теренска обука) 
  
(1) Теренска обука је  облик стручног 

усавршавања полицијских службе-
ника с распоредом у Јединици за 
подршку,  за припаднике  водова 
организационе јединице Управе 
полиције за спречавање наруша-
вања јавног реда и мира у већем 
обиму, као и за полицијске служб-
енике из других организационих 
јединица Управе полиције с циљ-
ем употпуњавања стручног знања 
и оспособљавања ради што квали-
тетнијег и самосталнијег обављања 
редовних послова и задатака у ор-
ганизационим јединицама Управе 
полиције. 

(2) Обука из става (1) овог члана врши 
се најмање једном у току године. 

 



Број 12 - страна 1888 
 
 

Члан 11. 
(Специјалистичке обуке) 

 
(1) Ради подизања на што виши ниво 

степена законитости и професио-
налности у поступању полицијск-
их службеника приликом обавља-
ња службених послова и задатака, 
организоваће се специјалистичке 
обуке за циљане групе полицијск-
их службеника. 

(2) Специјалистичке обуке подразум-
ијевају облик стручног усавршава-
ња кроз одвојене групе полицијск-
их службеника из организационих 
јединица Управе полиције које ће 
се прилагођавати обављању посло-
ва и задатака у оквиру организаци-
оних јединица у складу са њихов-
им надлежностима. 

                                                
Члан 12. 

(Обука за полицијске службенике 
који се налазе на пробном раду) 

 
За полицијске службенике који 

се налазе на пробном раду у Управи 
полиције и који заснивају радни однос 
у Управи полиције, ће да се проведе 
одговарајућа обука у складу са одред-
бама Правилника о оцјењивању поли-
цијских службеника на пробном раду, 
с циљем што боље припреме полици-
јских службеника за реализацију и об-
аваљање планираних послова и свако-
дневних задатака по којима морају пр-
едузимати мјере и радње из своје над-
лежности. 
 

Члан 13. 
(Екстерно стручно усавршавање) 

 
(1) Екстерно стручно усавршавање је 

један вид специјалистичке обуке,  
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које је организовано од стране дру-
гих државних органа, домаћих и 
међународних организација, асоц-
ијација и других субјеката изван 
Управе полиције. 

(2) Екстерно стручно усавршавање ће 
се проводити кроз едукативне сем-
инаре, курсеве, радионице, округ-
ле столове, презентације, размјене 
полицијских службеника, обуке и 
слично. 

(3) У случају потребе, екстерно струч-
но усавршавање може иницирати 
и Управа полиције, односно може 
се обратити другим државним ор-
ганима, домаћим и међународним 
организацијама, асоцијацијама, сп-
ецијализованим институцијама и 
установама и другим субјектима 
изван Управе полиције за органи-
зовање  специјалистичке обуке, од-
носно за пружање стручне помоћи 
и ангажовање стручњака, специјал-
них уређаја и опреме. У том циљу, 
Управа полиције може учествовати 
у потписивању меморандума и сп-
оразума о сарадњи. 

(4) Одлуку о упућивњу и учешћу пол-
ицијских службеника у екстерном 
стручном усавршавању доноси по-
лицијски комесар. 

(5) Упућивање на екстерно стручно ус-
авршавање ван Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, представља 
одлазак на службено путовње ради 
извршавања службеног задатка, те 
ће полицијски службеник право на 
накнаду трошкова остварити у ск-
ладу са важећим прописима који 
регулишу ту област. 

(6) Полицијски службеник који је упу-
ћен на екстерно стручно усаврша-
вање дужан је по завршетку истог 
сачинити извјештај и исти са пра- 
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тећом документацијом коју је доб-
ио приликом стручног усавршава-
ња доставити Јединици. 

(7) Полицијски службеник је дужан ув-
јерења, цертификате и др. достави-
ти организационој јединици над-
лежној за кадровске послове ради 
улагања у персонални досије. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ III - ПОСТУПАК СТРУ-
ЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

Члан 14. 
(Критерији одабира полицијских 

службеника) 
 
(1) Одабир полицијских службеника за 

стручно усавршавање ће се вршити 
према сљедећим критеријима: 

 

a) потребама Управе полиције, 
б)   распоредом полицијских служ- 
       беника на службене дужности, 
ц)   оцјенама полицијских службе- 
       ника и 
д)   надоградњом постојећих знања  
       и вјештина. 

 

(2) У складу са критеријима из става 
(1) овог члана, Јединица ће у сара-
дњи са организационим јединица-
ма Управе полиције вршити одаб-
ир полицијских службеника који 
ће се упућивати на стручно усавр-
шавање. 

(3) Коначну одлуку о упућивању на 
стручно усавршавање доноси руко-
водилац Управе полиције. 

 
Члан 15. 

(План и програм стручног 
усавршавања) 

 
(1) Годишњи План и програм струч-

ног усавршавања  полицијских слу- 

Број 12 - страна 1889 
 
 
жбеника Управе полиције припре-
ма Јединица. 

(2) За интерне врсте обука Јединица 
ће у сарадњи са надлежним орга-
низационим јединицама, у завис-
ности од врсте обуке, сачињавати 
посебне планове и програме стру-
чног усавршавања. 

(3) Програм стручног усавршавања  
полицијских службеника Управе 
полиције који се реализује на поли-
цијској академији и на територији 
Босне и Херцеговине одобрава пол-
ицијски комесар.   

(4) Програм стручног усавршавања  
полицијских службеника Управе 
полиције који се реализује у ино-
странству одобрава полицијски ко-
месар уз сагласност Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 

 
Члан 16. 

(Елементи Плана и програма) 
 

План и програм стручног усав-
ршавања треба да садржи сљедеће ел-
ементе: 
 

a) циљеве извођења обуке и очек-
иване резултате, 

б)   садржај обуке, 
ц)   вријеме трајања обуке, 
д)   вријеме и мјесто одржавања  
       обуке, 
е)    критерије за одабир полазника  
       обуке, 
ф)  наставне методе, 
г)    наставна средства, 
х)    одговорност полазника обуке и 
и)   начин оцјењивања и тестирања. 

 
Члан 17. 

(Методе извођења стручног 
усавршавања) 

                   
Методе извођења стручног уса- 
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вршавања укључују сљедеће: 
 

a) предавање, предавање са диску-
сијама, групне дискусије, панел 
дискусије, 

б)   разговоре и дебате, 
ц)   презентације, 
д)   оперативно искуство, запажања,  

истраживање проблема и кри-
тичне моменте, 

е)   симулирање и играње улога и 
     ф)   практично рјешавање ситуаци-   
             оног проблема - случаја. 
 

Члан 18. 
(Наставна средства) 

 
Наставна средства за провођење 

стручног усавршавања укључују сљед-
еће: 
 

a) простор за обуку, односно сала, 
полигон и сл., 

б)   озвучење, 
ц)   лаптоп, 
д)   пројектор, 
е)    графоскоп, 
ф)  таблу и 
г)    друга неопходна  расположива  
       средства. 

 
Члан 19. 

(Основни захтјеви у обуци) 
 

У обуци се морају испунити сљ-
едећи захтјеви: 
 

a) реализација плана и програма 
стручног усавршавања, 

б)   критерији и инструменти пом- 
оћу којих ће се оцјењивати уче-
сници обуке и 

ц)  оцјена дјелотворности плана и  
      програма обуке - анализа. 
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Члан 20. 

(Провјера знања и стручне 
оспособљености) 

 
(1) Провјера знања и стручне оспособ-

љености за вршење послова и зада-
така на које је полицијски службе-
ник распорођен може се вршити 
најмање једном годишње. 

(2) Провјера знања и стручне оспособ-
љености учесника обуке се врши 
након завршене обуке. 

(3) Тест гађања ватреним оружјем се 
врши приликом реализације плана 
бојевог гађања из ватреног оружја. 

(4) Вријеме, садржај и начин провјере 
стручне оспособљености из става 
(1) овог члана одређује руководи-
лац Управе полиције. 

 
Члан 21. 

(Додатна обука) 
 
(1) Додатна обука је намијењена за ис-

прављање уочених недостатака или 
побољшање рада у одређеним обл-
астима рада, у оквиру одређеног 
временског периода и са јасно де-
финисаним очекиваним резулта-
тима. 

(2) Препоруке за додатну обуку дају 
руководиоци организационих јед-
иница Управе полиције. План и 
програм додатне обуке припрема 
Јединица, а доноси полицијски ко-
месар.                                            

                                                                                                      
Члан 22. 

(Предавачи) 
 
(1) Упосленици Јединице могу учест-

вовати у својству предавача у инт- 
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ерним облицима стручног усаврша-
вања уколико посједују одговарају-
ћа знања и дужни су уложити све 
потребне напоре у циљу квалитет-
ног стручног усавршавања полиц-
ијских службеника. 

(2) Уколико наставну тему нису у мог-
ућности да реализују  упосленици 
Јединице, упосленици Управе по-
лиције и Министарства чије едука-
тивне и образовне квалификације 
претпостављају основ за учешће у 
својству предавача дужни су се од-
азвати на позив Јединице  и као пр-
едавачи уложити потребне напоре 
у циљу квалитетног стручног усав-
ршавања полицијских службеника. 

(3) За поједине теме у оквиру интерн-
ог стручног усавршавања, за које 
нема квалификованих предавача-
упосленика, могу се ангажовати 
предавачи који нису запослени у  
Управи полиције и Министарству. 

(4) Предавачи су дужни да се квалите-
тно припреме за одржавање наста-
вног сата на тему за коју су одређе-
ни као предавачи и у том смислу 
обавезни су сачинити писмену пр-
ипрему наставног сата (план одрж-
авања наставног сата) у трајању од 
45 минута, коју требају доставити 
Јединици. 

(5) Писмена припрема наставног сата 
(план одржавања наставног сата) 
треба да садржи: 

 

a) датум мјесто и вријеме одржав-
ања наставног сата, 

б)   наставне методе и наставна сре- 
       дства, 
ц)   литературу која се користи, 
д)  питања за тест са одговорима из  
       области која се обрађује и 
е) друге потребне информације. 
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ПОГЛАВЉЕ IV - ЕВИДЕНЦИЈА 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

Члан 23. 
(Евиденције  обуке) 

                                                                                                                     
(1) Планови, програми обуке и  други 

списи о обуци ће се чувати у Једи-
ници, а увјерења и цертификати и 
др. улагаће се у персонални досије 
полицијског службеника. 

(2) Евиденција обуке садржи: 
 

a) име и презиме полицијског слу-
жбеника, 

 б)  врсту обуке, 
 ц)  вријеме и мјесто обуке, 
 д)  назив и садржај обуке, 
 е)   податке о организатору обуке, 
 ф)  успјешност обуке (оцјена) за  
        полицијског службеника. 

 

(3) Јединствену евиденцију из става (2) 
овог члана води Јединица, а орган-
изационе јединице Управе полиц-
ије за своје полицијске службенике. 
Евиденција обуке води се у форма-
ту А4, усправно, једностранично 
на Обрасцу број 1, који је саставни 
дио овог Правилника. 

  
 
ПОГЛАВЉЕ V -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВР-
ШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
(Права и обавезе током  

трајања обуке) 
 

Стручно усавршавање у складу 
са одредбама Закона о полицијским 
службеницима Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број:13/19) и овог Правилника пр- 
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едставља извршење службених посло-
ва. 
 

Члан 25. 
(Трошкови) 

 
Средства за стручно оспособља-

вање и усавршавње ће бити предвиђе-
на у Буџету Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на буџетској позицији 
Управе полиције и Министарства за  
унутрашње послове Босанско подрињ-
ског кантона Горажде, уколико се др-
угачије не регулише уговором. 
 

Члан 26. 
(Престанак важења ранијих прописа) 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи Правилник о 
стручном усавршавању полицијских 
службеника („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој: 15/06).   
 

Члан 27. 
(Ступање на снагу) 

                                           
      Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана његовог објав-
љивања у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
                                   
Број:07-01-02-4746/20   М И Н И С Т Р И Ц А 
23.11.2020.године        Низама Ришљанин,с.р. 
     Г о р а ж д е 

........................... 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТО-
НА ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. За-
кона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде под регистарским бро-
јем Р-I-17/1997 у прву књигу Регис-
тра уписан  је  ФУДБАЛСКИ САВ-
ЕЗ БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена сљедећих чланова 
Статута Фудбалског савеза Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде: 

 
• У члану 7. у ставу (2) иза тачке „ 

л)“  додаје се нова тачка „ м)“  и 
гласи: „да директиве из ФИФА-
е УЕФА-е, НС/ФС БиХ и НС 
ФБиХ, а сходно одлукама Извр-
шног одбора ФС Босанско–под-
рињског кантона Горажде, про-
води на ниже организационе 
нивое (клубове и удружења) у 
складу са одредбама овог Ста-
тута“. 

• У члану 16. у ставу (1) иза тачке 
„ ф)“ додаје се нова тачка „г)“ и  
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гласи: “да кандидати за чланове 
тијела на дан именовања у тије-
ла ФС Босанско–подрињског 
кантона не могу бити старији 
од 75 година“. 

• У члану 18. став (1) се мијења и 
гласи: „Делегате у Скупштину 
Савеза могу дати само клубови 
који се такмиче у сениорској ко-
нкуренцији минимално конти-
нуирано задње 3 године, изузев 
што Клуб футсала (мали ного-
мет) има право дати делегате за 
изборе у 2020. години“.  

• У члану 22. у ставу (1) у тачки т) 
ријечи: “а послије 2019. године 
најмање 3 (три) кандидата“ се 
бришу. 

• У члану 24. став (2) се брише. 
 
 Ове Измјене и допуна Статута 
чине саставни дио Статута Фудбалск-
ог савеза Босанско–подрињског канто-
на Горажде од 19.04.2018. године. 
 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, промјена делегата у Скуп-
штини ФС Босанско–подрињског 
кантона Горажде, тако што се Кар-
овић Лејлудин разрјешава дужнос-
ти, а нови делегат у Скупштини 
ФС Босанско–подрињског кантона 
Горажде је Зијад Палета. 

 
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. дис-

позитива  овог  Рјешења извршен је 
дана  27.10.2020. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БОСАН- 
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СКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГО-
РАЖДЕ уписан је у Регистар удруже-
ња, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе  Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, 
дана 06.08.1997.године, под регистарс-
ким бројем Р-I-17/1997 у  прву књигу 
Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-96/20  
од  21.10.2020. године, обратио  се Фуд-
балски савез Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за  промјену Статута.  

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 06-10-1/20 од 06.10.2020. године, о 
измјенама и допунама Статута ФС Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
Одлука број: 06-10-2/20 од 06.10.2020. 
године о прихватању новог делегата у 
Скупштини ФС Босанско–подрињског 
кантона Горажде испред НК “Колина” 
Устиколина, Одлука Извршног одбора  
број: 11-09-9/20 од 11.09.2020. године и 
Записник са редовне Извјештајне сјед-
нице Скупштине ФС Босанско–подри-
њског кантона Горажде, број: 06-10/20 
од 06.10.2020. године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде“, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису  
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предмета. 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одгова-
рајући рачун у складу са Рјешењем бр-
ој: 05-14-120/14 од 12.03.2014. године и 
доказ о уплати налази се у спису пред-
мета. 
  

Ово је Рјешење коначно у упр-
авном поступку и против истог се  не 
може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-96/20    М И Н И С Т А Р 
27.10.2020.године        Наташа Данојлић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНИХ 
ЖРТАВА РАТА БОСАНСКО–ПОДРИ-
ЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фед-
ерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем  Р-I-25/1997 у прву књигу Реги-
стра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЦИВ- 
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ИЛНИХ ЖРТАВА РАТА БОСАНС-
КО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена члана Управног од-
бора Удружења, тако што се доса-
дашњи члан Управног одбора Уд-
ружења разрјешава дужности, а 
именује се нови члан Управног од-
бора Удружења, на основу Одлуке 
Скупштине Удружења број: 05-60-
10/20 од 17.10.2020. године. Такође, 
именује се, односно потврђује се 
мандат досадашњим члановима 
Управног одбора Удружења, на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња број: 05-61-10/20 од  17.10.2020. 
године. Исто тако, потврђен је и 
мандат предсједнику и допредсјед-
нику Удружења, односно Ферида 
Смајовић и даље остаје предсједн-
ик Удружења, а Нефиса Клапух 
допредсједник Удружења, на осно-
ву Одлуке Скупштине Удружења 
број: 05-59-10/20 од 17.10.2020. год-
ине. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена предсједника Скуп-
штине Удружења, тако што се Еми-
ра Ђозо – предсједник Скупштине 
Удружења, разрјешава дужности, а 
ново лице именовано за предсјед-
ника Скупштине Удружења је Му-
бера Канлић. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења,  
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који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Скупшти-
не Удружења, тако што се досада-
шњи чланови Скупштине Удруже-
ња разрјешавају дужности, а имен-
ују се нови чланови Скупштине 
Удружења на основу Одлуке Скуп-
штине Удружења, број:05-63-10/20 
од 17.10.2020/20  године. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена сљедећих чланова 
Статута Удружења цивилних жрт-
ава рата Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде: 

 
• У члану 5. иза става (1) додају 

се нови ставови (2) и (3) који 
гласе: 
„(2) Предсједник и допредсјед-
ник Удружења бирају се на 
период од четири године. 
(3) Предсједник и допредсјед-
ник могу бити поново бирани, 
уколико су током мандата, ус-
пјешно остварили своја права 
и дужности у органима у које 
су бирани.“ 

 
• У члану 18. у ставу (2) број: “15 

до 20“ замјењује се бројем „11 
до 15.“ 
У истом члану иза става (7) до-
дају се нови ставови (8) и (9) 
који гласе: 
„(8) Чланови органа Удруже-
ња бирају се на период од че-
тири године. Чланови органа 
Удружења могу бити поново 
бирани, уколико су током тра- 
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јања мандата успјешно оства-
рили своја права и дужности у 
органу у који су бирани. 
(9) За доношење одлука потре-
бно је присуство просте већи-
не чланова Скупштине. Скуп-
штина пуноважно одлучује и 
доноси одлуке простом већи-
ном присутних чланова.“ 

 
Ове Измјена и допуне Статута 

чине саставни дио Статута Удружења 
цивилних жртава рата Босанско–под-
рињског кантона Горажде број:13-03/ 
12 од 09.03.2012. године. 
 
6. Упис промјена  из тачки 2, 3, 4. и 5.  

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен  је дана 10.11.2020. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ЦИВИЛНИХ ЖР-

ТАВА РАТА БОСАНСКО–ПОДРИЊ-
СКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ уписано  
је у Регистар удружења, који се води 
код Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе, дана 22.09.1997. год-
ине, под регистарским бројем Р-I-25/ 
1997 у прву књигу Регистра.  

Захтјевом број:УП-1:05-04-103/20 
од 04.11.2020. године, обратило се Уд-
ружење цивилних жртава рата  Босан-
ско–подрињског кантона Горажде за 
упис у Регистар промјене члана Упра-
вног одбора Удружења, промјене пре-
дсједника Скупштине Удружења, про-
мјене чланова Скупштине Удружења 
и промјене Статута. 

Уз  захтјев  је  приложена Одлу-
ка број: 05-59-10/20 од 17.10.2020. годи-
не, о продужењу мандата предсједни-
ка и допредсједника Удружења. Одлу-
ка број: 05-60-10/20 од 17.10.2020. годи- 
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не, о разрјешењу члана Управног одб-
ора и именовању новог члана Управн-
ог одбора Удружења, Одлука број: 05-
61-10/20 од 17.10.2020. године, о избо-
ру чланова у Управни одбор, Одлука 
број: 05-62-10/20 од 17.10.2020. године, 
о разрјешењу предсједника Скупшти-
не и именовању новог предсједника 
Скупштине, Одлука број: 05-63-10/20 
од 17.10.2020. године, о именовању но-
вих чланова Скупштине Удружења 
ЦЖР, а разрјешењу старих чланова 
Скупштине Удружења ЦЖР, Одлука 
број: 05-64-10/20 од 17.10.2020. године, 
о заступању и представљању Удруже-
ња ЦЖР, Одлука број: 05-65-10/20 од 
17.10.2020. године, о измјени и допуни 
Статута Удружења цивилних жртава 
рата Босанско-подрињског кантона  
Горажде, Записник са Извјештајно-из-
борне Скупштине Удружења цивилн-
их жртава рата Босанско-подрињског 
кантона Горажде и списак присутних 
чланова на сједници Скупштине Уд-
ружења.  
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
је оцијенило  да су испуњени услови за 
упис у Регистар промјена, стога је, на 
основу члана 33. Закона о удружењи-
ма и фондацијама (“Службене новине 
Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
  

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже  
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ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Странка је ослобођена од плаћ-
ања административне таксе на захтјев 
за упис промјена у Регистар и на ово 
Рјешење, на основу члана 12. став 1. та-
чка 8) Закона о административним та-
ксама („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде“, број: 
12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговарају-
ћи рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014.године, и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
 
Број:УП-1:05-04-103/20   ПО ОВЛАШТЕЊУ 
10.11.2020.године             М И Н И С Т Р А 
      Г о р а ж д е               Алма Шабанија,с.р. 
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 Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп-
рaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa oснoву члa-
нova 42. и 43. Зaкoнa o удружeњимa и 
фoндaциjaмa (“Службeнe нoвинe Фeд-
eрaциje БиХ”, брoj:45/02), д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o прeстaнку рaдa удружeњa 

 
1. УДРУЖEЊE ПЧEЛAРA „БAГРEM“ 

ГOРAЖДE, рeгистрoвaнo дaнa  07. 
05.1997. гoдинe, пoд рeдним брojeм 
Р-I-5/1997 у прву књигу Рeгистрa, 
прeстaje сa рaдoм и бришe сe из 
Рeгистрa удружeњa, кojи сe вoди у 
Mинистaрству зa прaвoсуђe, упрa-
ву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe.   
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2. Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoн-

oшeњa. 
 

O б р a з л o ж e њ e 
 
 Дaнa 13.12.2019. гoдинe, Mинис-
тaрству зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, oбрaтилo сe Mинистaрствo зa 
приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зaхтjeвoм брoj: 04-24-731-
5/18 зa брисaњe из Рeгистрa Удружe-
њa пчeлaрa “Бaгрeм” Гoрaждe, jeр je у 
склaду сa члaнoм 47. Зaкoнa o удружe-
њимa и фoндaциjaмa, извршeн нaдзoр 
нaд рaдoм пoмeнутoг Удружeњa у кoj-
eм je утврђeнo сљeдeћe: дa Скупштинa 
Удружeњa ниje oдржaнa oд 2010. гoди-
нe, дa Нaдзoрни oдбoр нe oдржaвa сaс-
тaнкe, дa oд 2010. гoдинe ниje урaђeн 
финaнсиjски извjeштaj, тe дa Удружe-
њe нeмa никaквих aктивнoсти oд 2010. 
гoдинe. 
 Схoднo нaприjeд нaвeдeнoм, a 
кaкo би oвaj oргaн мoгao пoступити пo 
aкту Mинистaрствa зa приврeду, oд ис-
тoг je дaнa, 19.12.2019. гoдинe, зaтрaжe-
нa дoстaвa пoдaтaкa o тoмe дa ли гoрe 
пoмeнутo Удружeњe пoсjeдуje имoви-
ну, jeр истo ниje кoнстaтoвaнo у Зaпис-
нику o рaду кoмисиje кoja je вршилa 
нaдзoр, a штo  je пoтрeбнo утврдити у 
склaду сa члaнoм 46. стaв 3. Зaкoнa o 
удружeњимa и фoндaциjaмa, jeр укo-
ликo удружeњe пoсjeдуje имoвину, a 
истo прeстaje сa рaдoм нa зaхтjeв нaд-
лeжнoг oргaнa, oндa прoизилaзи пoт-
рeбa дoнoшeњa oдлукe oд стрaнe рeсo-
рнoг министaрствa o рaспoдjeли прeo-
стaлe имoвинe. 
 Дaнa 24.01.2020. гoдинe, Mинис-
тaрствo зa приврeду je oвoм oргaну дo-
стaвилo aкт кojи je зaпримилo oд Уд-
ружeњa пчeлaрa “Бaгрeм” Гoрaждe, у  
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кojeм сe нaвoди дa Удружeњe нe  рaс-
пoлaжe билo кaквим нeкрeтнинaмa у 
влaсништву, тe je истo дoстaвилo и Aн-
aлитику из кoje сe види дa стaњe срeд-
стaвa нa дaн 31.12.2019. гoдинe, изнoси 
24,87 КM нeгaтивни сaлдo. 
 Нaкoн тoгa, Mинистaрствo зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
je пoнoвнo упутилo aкт Mинистaрству 
зa приврeду дaнa 30.01.2020. гoдинe, у 
кojeм сe истичe дa oд прeдмeтнoг Уд-
ружeњa зaтрaжe измирeњe нaвeдeнoг 
дугa, кao  и дoстaву  увjeрeњa Пoрeзнe 
упрaвe Фeдeрaциje БиХ – Кaнтoнaлни 
пoрeзни урeд Гoрaждe – Пoрeзнa ис-
пoстaвa Гoрaждe  дa истo нeмa дугa пo 
oснoву jaвних прихoдa. 

Дaнa 22.09.2020. гoдинe, oвoм 
Министaрству je дoстaвљeн  aкт oд ст-
рaнe Mинистaрствa зa приврeду у кoj-
eм мoлe зa прeпoруку кoje мjeрe и рaд-
њe дa пoдузму у вeзи сa нaприjeд нaвe-
дeним, jeр Удружeњe пчeлaрa “Бaгр-
eм” Гoрaждe и нaкoн Ургeнциje oд 16. 
06.2020. гoдинe, никaдa ниje дoстaвилo 
трaжeну дoкумeнтaциjу. 

Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп-
рaву и рaднe oднoсe je нa oснoву свeгa 
изнeсeнoг, a вeзaнo зa пoступaњe пo зa-
хтjeву Mинистaрствa зa приврeду зa 
брисaњe из Рeгистрa Удружeњa пчeлa-
рa “Бaгрeм” Гoрaждe, и увидoм у спис 
прeдмeтa, уoчилo дa je пoмeнутo Удру-
жeњe зaдњи пут oдржaлo Скупштину 
15.12.2007. гoдинe, a у члaну 15. Стaту-
тa Удружeњa прoписaнo je дa сe Скуп-
штинa сaзивa нajмaњe jeдaнпут у гoд-
ини, a пo пoтрeби мoжe и вишe путa 
гoдишњe. 
  У члaну 43. у стaву (2) Зaкoнa o 
удружeњимa и фoндaциjaмa прoписa-
нo дa je удружeњe прeстaлo дjeлoвaти 
aкo je прoтeкo двoструкo вишe врeмe- 

Број 12 - страна 1899 
 
 
нa oд врeмeнa утврђeнoг стaтутoм уд-
ружeњa зa oдржaвaњe скупштинe, a ск-
упштинa ниje oдржaнa, a у истoм члa-
ну у стaву (4) прoписaнo je дa ћe кaнтo-
нaлни oргaн кaдa утврди нaприjeд нa-
вeдeну чињeницу дoниjeти рjeшeњe o 
прeстaнку рaдa удружeњa. 

Схoднo нaвeдeнoм, a пoкушaвa-
jући риjeшити нoвoнaстaлу ситуaциjу, 
oвo Министaрствo je свojим aктoм oд 
14.10. 2020. гoдинe, пoзвaлo Удружeњe 
пчeлaрa “Бaгрeм” Гoрaждe дa у рoку 
oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa истoг, дoс-
тaви пoдaткe и дoкумeнтaциjу укoликo 
су oдржaвaли скупштинe oд 2007. гoд-
инe, у прoтивнoм, oвaj oргaн ћe  пoсту-
пити пo aкту Mинистaрствa зa приврe-
ду, кao и пo члaну 43. Зaкoнa o удру-
жeњимa и фoндaциjaмa и дoниjeти рj-
eшeњe o прeстaнку рaдa пoмeнутoг 
Удружeњa. 

Удружeњe пчeлaрa “Бaгрeм” Гo-
рaждe je дaнa 16.10.2020. гoдинe, зaпр-
имилo нaвeдeни aкт, штo пoтврђуje и 
пoврaтницa кoja je пoтписaнa и дoстa-
вљeнa oвoм oргaну. 

Oбзирoм дa сe ни дo дaнa дoнo-
шeњa oвoг Рjeшeњa Удружeњe пчeлa-
рa “Бaгрeм” Гoрaждe ниje oдaзвaлo пo-
зиву зa дoстaву пoдaтaкa и дoкумeнтa-
циje, a пoступajући пo oдрeдби члaно-
вa 42. и 43. Зaкoнa o удружeњимa и 
фoндaциjaмa (“Службeнe нoвинe Фe-
дeрaциje БиХ”, брoj: 45/02), oдлучeнo 
je кao у диспoзитиву Рjeшeњa. 
 

Oвo је Рjeшeњe кoнaчнo у уп-
рaвнoм 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 Рjeшe-
њa. Tужбa сe пoднoси у двa истoвjeт-
нa примjeркa и уз исту сe прилaжe  
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oвo Рjeшeњe у oригинaлу или прeпи-
су. 
 
Брoj:УП-1:05-04-107/20    M И Н И С T A Р    
16.11.2020.гoдинe        Нaтaшa Дaнojлић,с.р. 
     Г o р a ж д e  
 

953 
 

На основу члана 25. Закона о 
образовању одраслих Босанско–подри-
њског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде број:5/15 и 12/19), Министар-
ство за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
усавршавања одраслих за занимање 

прерађивач пластичних маса 
 
 
I  ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
(1) НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Програм усавршавања одраслих за за-
нимање прерађивач пластичних маса. 
 
(2) УВОД 
 
Програм усавршавања одраслих за за-
нимање прерађивач пластичних маса 
припада породици занимања хемија, 
неметали и графичарство. Успјешно 
завршеним програмом усавршавања 
омогућава се стицање знања, вјештина 
и стручних компетенција за рад на по-
словима прерађивача пластичних маса. 
 
(3) УТЕМЕЉЕНОСТ ПРОГРАМА 
 
Програм усавршавања одраслих за за-
нимање прерађивач пластичних маса  
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базира се на Закону о образовању одр-
аслих Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, 5/15 и 
12/19) те потребама тржишта рада. 
 
(4) СВРХА ПРОГРАМА 
 
Омогућити кандидатима да усвоје зн-
ања и вјештине потребне за квалитет-
но и успјешно обављање послова у за-
нимању прерађивач пластичних маса.  
 
(5) ЦИЉ ПРОГРАМА 
 
Оспособити кандидате за успјешно и 
квалитетно обављање послова у зани-
мању прерађивач пластичних маса у 
складу са потребама тржишта рада те 
повећање могућности запошљавања 
радне снаге. 
 
(6) ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА 
 
Програм усавршавања одраслих за за-
нимање прерађивач пластичних маса 
у трајању од 310 часова реализоваће се 
редовном наставом. 
Теоретски дио програма у трајању од 
60 часова изводиће се у школским учи- 
оницама, а практични дио програма у 
трајању од 250 часова изводиће се у  
објектима привредног субјекта те, по 
потреби, у школи. 
 
(7) ПОЖЕЉНИ ОБРАЗОВНИ ЗАХТЈЕВИ 
 
Програм усавршавања одраслих за за-
нимање прерађивач пластичних маса 
могу уписати лица са завршеном сред-
њом школом III или IV степена струч-
не спреме свих струка и са навршених 
18 година живота. 
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(8) ПРЕДМЕТНЕ ОБЛАСТИ ТЕОРЕТ-

СКОГ ДИЈЕЛА ПРОГРАМА  
 

a) Увод 
б) Припрема радног мјеста 
ц) Контрола улазног материјала,  

складиштење и припрема мате-
ријала 

д) Врсте пластичних материјала 
е) Праћење и вођење прописане  

документације и израда, чита-
ње и примјена техничке доку-
ментације 

ф) Обрада металних сировина и  
       пластике 
г) Технолошки поступци прераде  
       пластике 
х) Преобликовање и спајање изра- 
       дака 
и) Машине за прераду, одржавање  
       и сервисирање 
ј) Екструзија пластике 
к) Пухање пластике 
л) Топлинско обликовање пластике 
м) Бризгање пластике 
н) Израда дијелова пјењењем 
о) Израда дијелова од каучука 
п) Паковање дијелова од пластике 
р) Рециклажа пластике 
с) Пратећа опрема у процесу пре- 
       раде пластике 
т) Планирање и увођење мјера уп- 
       рављања квалитетом 
у) Заштита на раду и заштита жи- 
       вотне средине 

 
(9) ПРЕДМЕТНЕ ОБЛАСТИ ПРАКТ-

ИЧНОГ ДИЈЕЛА ПРОГРАМА  
 

a) Увод 
б) Припрема радног мјеста 
ц) Контрола улазног материјала,  

складиштење и припрема мат-
еријала 
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д) Врсте пластичних материјала 
е) Праћење и вођење прописане  

документације и израда, чита-
ње и примјена техничке докум-
ентације 

ф) Обрада металних сировина и  
       пластике 
г) Преобликовање и спајање изра- 
       дака 
х) Машине за прераду, одржавање  
       и сервисирање 
и) Екструзија пластике 
ј) Пухање пластике 
к) Топлинско обликовање пластике 
л) Бризгање пластике 
м) Израда дијелова пјењењем 
н) Израда дијелова од каучука 
о) Паковање дијелова од пластике 
п) Рециклажа пластике 
р)  Пратећа опрема у процесу пре- 
       раде пластике 
с) Планирање и увођење мјера уп- 
       рављања квалитетом 
т) Заштита на раду и заштита жи- 
       вотне средине 

 
(10)  ЗНАЊА И ВЈЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ  

ОЧЕКУЈУ ОД КАНДИДАТА НА 
КРАЈУ ПРОГРАМА  УСАВРША-
ВАЊА 

 
Савладавањем програма усавршавања 
за занимање прерађивач пластичних 
маса усвајају се сљедеће компетенције 
(знања и вјештине):  
 

a) Способност организовања рад-
ног мјеста 

б) Способност руковања електри- 
чним машинама за обраду пла-
стике 

ц) Способност руковања алатима  
       и уређајима 
д) Способност израђивања пласт- 
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       ичних производа 
е) Кориштење техничко-техноло- 
       шке документације и стандарда 
ф) Примјена прописа заштите на  

раду, заштите животне средине и њихово досљедно поштивање 
г) Кориштење заштитне опреме и  

средстава при руковању машинама 
х) Континуитет у квалитету рада  

и осигурање квалитета цјелокупног радног процеса. 
 
 
II  НАСТАВНИ ПЛАН ИПРОГРАМ 
 
1. НАСТАВНИ ПЛАН 
 
Редни 
број Назив тематске цјелине Број часова Укупно Т П 

1. Увод 1 5 6 
2. Припрема радног мјеста 2 5 7 
3. Контрола улазног материјала, складиштење 

и припрема материјала 2 5 7 

4. Врсте пластичних материјала 2 5 7 
5. Праћење и вођење прописане 

документације и израда, читање и примјена 
техничке документације 

2 10 12 

6. Обрада металних сировина и пластике 5 15 20 
7. Технолошки поступци прераде пластике 5 0 5 
8. Преобликовање и спајање израдака 5 5 10 
9. Мешине за прераду пластике, одржавање  

и сервисирање 2 5 7 

10. Екструзија пластике 5 60 65 
11. Пухање пластике 5 10 15 
12. Топлинско обликовање пластике 2 5 7 

 13.  Бризгање пластике 5 60 65 
14. Израда дијелова пјењењем 5 20 25 
15. Израда дијелова од каучука 4 5 9 
16. Паковање дијелова од пластике 1 5 6 
17. Рециклажа пластике 1 5 6 
18. Пратећа опрема у процесу прерде пластике 1 5 6 

19. Планирање и увођење мјера управљања 
квалитетом 2 10 12 

20. Заштита на раду и заштита животне средине 3 10 13 
Ukupno: 60 250 310 
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Т – теорија; П – практична настава 
 
 

2. НAСTAВНИ ПРOГРAM 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: УВOД 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Oпис 
рaднoг 
мjeстa 

- Рaднo мjeстo прeрaђивaчa 
плaстичних мaсa 

- Oргaнизaциja и 
oдржaвaњe рaднoг мjeстa 

 

Нaкoн зaвршeткa пoљa учeњa 
пoлaзник je у стaњу: 
- Прeпoзнaти oпис и зaдaтaк 

рaднoг мjeстa плaстичaрa 
- Прoучaвaти у сaрaдњи сa 

тeхничкoм припрeмoм и 
прeузимaти тeхничкo-
тeхнoлoшку дoкумeнтaциjу 

- Плaнирaти пoпуњaвaњe и 
тeрминирaњe мaшинa 

- Прoвoдити плaн рaдa у 
склaду сa тeхничкoм 
дoкумeнтaциjoм 

 

1 T 
5 П 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: ПРИПРEMA РAДНOГ MJEСTA 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Припрeмa 
рaднoг 
мjeстa и 
мaтeриjaлa 
зa рaд 

- Припрeмa рaднoг мjeстa  
и прeузимaњe aлaтa и 
мaтeриjaлa 

- Припрeмa мaшинa, 
урeђaja и oпрeмe 

 

Нaкoн зaвршeткa пoљa учeњa 
пoлaзник je у стaњу: 
- Прeузимaти рaдни нaлoг 
- Прoвjeрaвaти eнeргeтскe 

вoдoвe 
- Утврђивaти урeднoст 

рaднoг мjeстa 
- Прeглeдaти визуeлнo и 

чистити мaшинe, aлaтe и 
oпрeму 

- Чистити мaшинe 
- Прoвjeрaвaти систeм зa 

хлaђeњe и пoдмaзивaњe 
- Прoвjeрaвaти Функциoнa-

лнoст мaшинa и 
aдeквaтнoст aлaтa и 
прoгрaмa 

 
 

2 T 
5 П 
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TEMATСКA ЦJEЛИНA: КOНTРOЛA УЛAЗНOГ MATEРИJAЛA, 
СКЛAДИШTEЊE И ПРИПРEMA MATEРИJAЛA 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Кoнтрoлa 
улaзнoг 
мaтeриjaлa, 
склaдиштeњe 
и припрeмa 
мaтeриjaлa 

- Улoгa улaзнe кoнтрoлe 
- Врстe мaтeриjaлa кoje сe 

кoнтрoлишу 
- Идeнтификaциja 

мaтeриjaлa 
- Прoвjeрa испрaвнoсти 

дoкумeнтaциje и 
пaкoвaњa  

- Читaњe цeртификaтa 
- Aрхивирaњe 

мaтeриjaлa 
- Улaзнa кoнтрoлa 

хeмикaлиja, oткрojaкa и 
пoмoћних мaтeриjaлa 

- Улaз мaтeриjaлa у 
склaдиштe 

- Склaдиштeњe гoтoвих 
мaтeриjaлa 

- Склaдиштeњe 
пoлупрoизвoдa 

- Зaпримaњe мaтeриjaлa 
у систeму 

- Oбиљeжaвaњe 
зaпримљeнoг 
мaтeриjaлa 

- Издaвaњe мaтeриjaлa 
прeмa прoизвoдњи 

- Зaпримaњe и 
склaдиштeњe гoтoвих 
прoизвoдa 

- Припрeмa, тoвaрeњe и 
oтпрeмa прoизвoдa 

- Tрeбoвaњe мaтeриjaлa 
- Сушeњe мaтeриjaлa 
- Прeрaдa мaтeриjaлa 

фaрбaњeм 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Дeфинисaти улoгу 

улaзнe кoнтрoлe 
- Нaвeсти врстe 

мaтeриjaлa кoje сe 
кoнтрoлишу 

- Идeнтификoвaти 
мaтeриjaлe 

- Прoвjeрити испрaвнoсти 
дoкумeнтaциje и 
пaкoвaњa  

- Читaти цeртификaтe 
- Aрхивирaти мaтeриjaлe 
- Вршити улaзну 

кoнтрoлу хeмикaлиja, 
oткрojaкa и пoмoћних 
мaтeриjaлa 

- Вршити склaдиштeњe 
гoтoвих мaтeриjaлa и 
пoлупрoизвoдa 

- Зaпримaти мaтeриjaлe у 
систeму 

- Oбиљeжaвaти 
зaпримљeни мaтeриjaл 

- Издaвaти мaтeриjaл 
прeмa прoизвoдњи 

- Зaпримaти и 
склaдиштити гoтoвe 
прoизвoдe 

- Вршити припрeму, 
тoвaрeњe и oтпрeму 
прoизвoдa 

- Вршити припрeму 
мaтeриjaлa и лaнсирaти 
зa прoизвoдњу 

 

 
 

2 T 
5 П 
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TEMATСКA ЦJEЛИНA: ПРAЋEЊE И ВOЂEЊE ПРOПИСAНE 
ДOКУMEНTAЦИJE И ИЗРAДA, ЧИTAЊE И ПРИMJEНA TEХНИЧКE 
ДOКУMEНTAЦИJE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Прaћeњe и 
вoђeњe 
дoкумeнтaциje 
 
 
Изрaдa, 
читaњe  и 
примjeнa 
тeхничкe 
дoкумeнтaциje 

- Пoпуњaвaњe 
пoтрeбнe 
дoкумeнтaциje 

- Прaћeњe и вoђeњe 
прoписaнe 
дoкумeнтaциje 

- Teхнички цртeжи 
- Стaндaрди 
- Листe диjeлoвa 
- Taбeлe 
- Диjaгрaми 
 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Пoпуњaвaти рaдни 

нaлoг, пoврaтницe и 
eвидeнтирaти грeшкe у 
тeхнoлoшкoj 
дoкумeнтaциjи 

- Eвидeнтирaти брoj 
рaдних кoмaдa, вриjeмe 
изрaдe, мjeрeњa 

- Вoдити eвидeнциjу o 
врeмeну рaдa aлaтa 

- Вoдити eвидeнциjу 
квaрoвa и зaстoja 

- Рaзликoвaти oснoвнe 
aспeктe тeхничкe 
кoмуникaциje 

- Клaсификовaти 
кoмпoнeнтe тeхничкe 
дoкумeнтaциje и њeнe 
примjeнe 

- Рaзликoвaти и 
oписивaти тeхникe 
цртaњa 

 
 
 

2T 
10П 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: OБРAДA METAЛНИХ СИРOВИНA И ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Oбрaдa 
мeтaлних 
сирoвинa и 
плaстикe 
ручним 
aлaтимa 

- Врстa aлaтa у 
прoцeсу прeрaдe 
плaстикe 

- Oснoвни eлeмeнти нa 
aлaту 

- Oдржaвaњe aлaтa 
- Спeциjaлни aлaти 
- Oбиљeжaвaњe  

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Рaспoзнaти врстe aлaтa 
- Скинути и пoстaвити 

aлaт 
- Oдржaвaти aлaт и 

oтклoнити квaр 
- Крeирaти  диjeлoвe    

 
 
 

5 T 
15 П 
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 изрaдaкa 

- Oбрaдa изрaдaкa 
ручним aлaтимa 

- Tурпиjaњe 
- Бушeњe 

пoмoћу ручних aлaтa 
- Oзнaчaвaти/oбиљeжaвaт

и и пилити/сjeћи 
изрaткe 

-    Oбjaснити пoступaк,     
      пoкрeтe и услoвe  
      бушeњa  
      и турпиjaњa 
- Изрaђивaти/дoрaђивaти 

изрaткe турпиjaњeм, 
бушeњeм, удубљивaњeм, 
брушeњeм и пoлирaњeм 

- Ручнo изрaђивaти нaвoje  
- Спajaти сaстaвнe 

диjeлoвe у склoпoвe 
(лиjeпљeњeм, спajaњeм 
виjцимa, зaкoвицaмa, 
лeмљeњeм, вaрeњeм, 
прeшaњeм...) 

 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: TEХНOЛOШКИ ПOСTУПЦИ ПРEРAДE ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Нaчини 
прeрaдe 
плaстикe 

Нajчeшћи нaчини 
прeрaдe: 
- Кaлупнo прeшaњe 

плaстикe 
- Лaминирaњe плaстикe 
- Изрaдa диjeлoвa oд 

кaучукa 
- Toплинскo 

oбликoвaњe плaстикe  
- Бризгaњe плaстикe  
- Пjeњeњe плaстикe 
- Eкструзиja плaстикe  
- Пухaњe плaстикe 
- Вaкумирaњe плaстикe  
- Нoвe тeхнoлoгиje 

прeрaдe ИMЛ 
бризгaњe („In Mold 
Labeling“), пухaњe 
плaстикe („Injection 
blowing“, „Roto-
molding“) 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Oписaти нajчeшћe 

пoступкe 
прeрaдeплaстикe 

 
 
 

5 T 
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TEMATСКA ЦJEЛИНA: ПРEOБЛИКOВAЊE И СПAJAЊE ИЗРAДAКA 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Прeoбликoвaњe  
и спajaњe 
изрaдaкa 

- Прeoбликoвaњe 
мeтaлних 
мaтeриjaлa 

- Прeoбликoвaњe 
тeрмoплaстa 

- Спajaњe изрaдaкa 
 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Упрaвљaти пoступкoм 

тoплoг и хлaднoг 
упрaвљaњa 

- Слoбoднo сaвиjaти 
циjeви oд плaстикe пoд 
утjeцajeм тoплoтe 

- Сaвиjaти плaстичнe 
циjeви пoд утjeцajeм 
тoплoтe у урeђajу зa 
сaвиjaњe 

- Сaвиjaти плaстичну 
плoчу пoд утjeцajeм 
тoплoтe у мaшини зa 
сaвиjaњe лимa 

- Рaзликoвaти чврстe и 
пoмичнe спojeвe и 
oбjaснити уoбичajeнe 
случajeвe упoтрeбe 

- Изрaђивaти виjчaнe 
спojeвe сa усaдним и 
увучeним виjцимa, 
лиjeпљeнe плaстичнe 
спojeвe 

 
 

5 T 
5 П 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: MAШИНE ЗA ПРEРAДУ, OДРЖAВAЊE И СEРВИСИРAЊE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Пoдjeлa 
мaшинa зa 
прeрaду 
плaстикe 

- Вeличинa мaшинa и 
oдрeђивaњe 
вeличинe зa пojeдинe 
прoизвoдe 

- Oснoвни принцип 
рaдa мaшинa 

- Oснoвни eлeмeнти нa 
мaшинaмa зa 
прeрaду плaстикe 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Прeпoзнaти мaшинe зa 

прeрaду плaстикe 
- Oбjaснити oснoвни 

принцип рaдa мaшинa 
- Рукoвaти мaшинaмa 
- Oбjaснити прoцeдуру 

oдржaвaњa и  

 
 

2 T 
5 П 
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 - Oдржaвaњe и сeрвис 

- мaшинa 
(прeвeнтивнo и 
пeриoдичнo) 

сeрвисирaњa мaшинe 
- Прoвoдити 

прeвeнтивнo 
oдржaвaњe мaшинa 

- Прoвjeрaвaти 
функциoнaлнoст 
мaшинa и aлaтa 

- Чистити и пoдмaзивaти 
aлaтe 

- Aсистирaти приликoм 
прoвoђeњa пoпрaвки и 
зaмjeнe диjeлoвa 
мaшинa 

- Укaзивaти нa квaрoвe 
- Вршити мoнтaжу 

хидрaуличких кoмaнди 
- Дoкумeнтoвaти рaдoвe 

oдржaвaњa и пoпрaвки 

 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: EКСTРУЗИJA ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Teхнoлoшки 
пoступaк 
eкструзиje 
плaстикe 

- Oснoвe 
eкструдирaњa 

- Врстe eкструдeрa 
- Eкструзиja 

рaзличитих врстa 
мaтeриjaлa 

- Пoстaвљaњe aлaтa нa 
мaшину и 
oдрeђивaњe 
пaрaмeтaрa 

- зa eкструзиjу 
- Пуштaњe мaшинe у 

рaд 
- Moгућe грeшкe нa 

eкструдирaним 
кoмaдимa 

- и нaчин њихoвoг 
oтклaњaњa 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Дeфинисaти пoступaк 

eкструдирaњa 
- Прaвити рaзлику 

измeђу рaзличитих 
врстa пoстрojeњa зa 
eкструзиjу плaстикe 

- Клaсификовaти aлaтe зa 
eкструдирaњe 

- Прoвjeрaвaти и 
мoнтирaти пoстрojeњe 
зa eкструдирaњe 

- Пoдeшaвaти рaднe 
пaрaмeтрe  

- Oбjaснити склoп 
eкструдирaњa aлaтa, 
њихoвa пoљa упoтрeбe 
и принципe рaдa 

- Пoкрeтaти пoстрojeњa  

 
 
 

5 T 
6 0 П 
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  зa eкструдирaњe  

- Увoдити eкструдaт крoз 
свe диjeлoвe пoстрojeњa  

- Oписaти пoсeбнe 
урeђaje и њихoву 
функциjу 

- Aнaлизирaти грeшкe и 
дeфeктe нa мaтeриjaлу 
кojи излaзи из 
eкструдeрa 

- Вршити прoвjeру 
квaлитeтe мaтeриjaлa 
кojи излaзи из 
eкструдeрa 

 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: ПУХAЊE ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Teхнoлoшки 
пoступaк 
пухaњa 
плaстикe 

- Пухaњe рaзличитих 
врстa мaтeриjaлa 

- Пoстaвљaњe aлaтa и 
oдрeђивaњe 
пaрaмeтaрa нa 
мaшини 

- Пуштaњe мaшинe у 
рaд и мoгућe грeшкe 
нa пухaним кoмaдимa 

- „Injection Blowing“ 
тeхнoлoгиja 

- Рaзликoвaњe измeђу 
eкструзиjскoг и 
инјeкциjскoг пухaњa 

- Изрaђивaњe шупљих 
тиjeлa прoцeсoм 
eкструзиoнoг пухaњa  

 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Oбjaснити oснoвнe 

рaзликe измeђу 
oбликoвaњa пухaњeм и 
eкструзиoнoг 
oбликoвaњa пухaњeм 

- Нaвeсти oдгoвaрajућe 
врстe плaстикe зa 
oбликoвaњe пухaњeм 

- Oбjaснити структуру 
aлaтa зa пухaњe 

- Oбjaснити рaзлику 
измeђу eкструзиjскoг и 
инјeкциjскoг пухaњa 

- Изрaђивaти прoтoкoлe 
прoвjeрe у склaду сa 
прoписимa прeдузeћa 

- Пoдeшaвaти пaрaмeтрe 
eкструдeрa и oдaбрaти и 
мoнтирaти aлaтe 

- Изрaђивaти и кoнтрoли-
сaти прoбнe узoркe 

- Пoкрeтaти сeриjску 
прoизвoдњу 

5 T  
10 П 
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TEMATСКA ЦJEЛИНA: TOПЛИНСКO OБЛИКOВAЊE ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Teхнoлoшки 
пoступaк 
тoплинскoг 
oбликoвaњa 
плaстикe 

- Врстe пoступaкa 
прeoбликoвaњa 
(рaзвлaчeњeм, 
сaвиjaњeм...) 

- Toплинскo 
oбликoвaњe 
рaзличитих врстa 
мaтeриjaлa 

- Пoстaвљaњe aлaтa и 
пaрaмeтaрa 

- Teхнoлoгиje 
пoвeзивaњa 
плaстичних диjeлoвa 

- Moгућe грeшкe у 
прoцeсу тoплинскoг 
oбликoвaњa 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Рaзликoвaти и oписaти  

пoступкe 
прeoбликoвaњa 

- Прeпoзнaти врстe aлaтa 
- Oбjaснити тeхнoлoгиje 

пoвeзивaњa 
- Oписaти пoступaк 

пoстaвкe aлaтa 
- Прeпoзнaти мoгућe 

грeшкe 
- Пoдeшaвaти пaрaмeтрe 

мaшинe зa 
тeрмoфoрмирaњe 

- Пoстaвљaти 
пoлупрoизвoд нa 
мaшину  

- Прoвoдити oпeрaциje 
тeрмoфoрмирaњa 
крajњeг прoизвoдa 

- Вршити кoнтрoлу 
изрaдaкa 

 
2 T 
5 П 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: БРИЗГAЊE ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Teхнoлoшки  
пoступaк 
бризгaњa 
плaстикe 

- Oснoвe тeхнoлoгиje 
бризгaњa 

- Склoпoви и 
кoмпoнeнтe мaшинe зa 
бризгaњe 

- Структурa и 
кoнструкциja aлaтa зa 
бризгaњe 

- Урeђajи зa рукoвaњe 
кoд мaшинe зa 
бризгaњe 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Oписaти уoбичajeни 

пoступaк бризгaњa нa 
oснoву тoкa циклусa 

- Прeпoзнaти сaстaвнe 
диjeлoвe aлaтa зa 
бризгaњe 

- Прoвjeрити и 
мoнтирaти aлaт зa 
бризгaњe 

 
 
 

5 T 
60 П 
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 - Пoстaвљaњe aлaтa нa 

мaшину, скидaњe, 
чишћeњe и oдлaгaњe 

- Глaвни диjeлoви aлaтa, 
цeнтрирaњe aлaтa 

- Стeзaњe aлaтa, вeзaњe 
избиjaчкoг пaкeтa 

- Хлaђeњe aлaтa (сврхa и 
нaчин кoпчaњa) 

- Рeгулaтoри 
тeмпeрaтурe aлaтa 

- Скидaњe aлaтa (нaчин 
и рeдoслиjeд) 

- Пoдмaзивaњe и 
oдлaгaњe aлaтa 

- Чишћeњe мaшинe 
- Oснoвни пaрaмeтри 

бризгaњa и њихoвo 
oдрeђивaњe 

- Нулoвaњe aлaтa и 
избиjaчa 

- Прoцjeнa пaрaмeтaрa 
бризгaњa (вoлумeн, 
притисaк, брзинe) 

- Пуштaњe мaшинe у 
рaд (сeриja) 

- Зaдaвaњe брoja кoмaдa 
- Moгућe грeшкe у 

сeриjскoj прoизвoдњи 
- Oдoбрaвaњe сeриjскe 

прoизвoдњe 
- Квaлитeт oдбризгaнoг 

кoмaдa (мjeрнe тaчкe и 
стaндaрди кoнтрoлe) 

- Скицe 
- Mjeрнe тaчкe и 

зaхтjeви купцa 
- Зaвршнa вjeжбa 

- Oписaти склoп и 
зaдaткe jeдиницe зa 
бризгaњe 

- Рукoвaти мaшинoм зa  
бризгaњe 

- Бризгaти и 
кoнтрoлисaти првe 
диjeлoвe 

- Идeнтификoвaти и 
oтклaњaти нeдoстaткe и 
грeшкe 

- Пoкрeтaти дoдaтнe 
урeђaje 

- Пoкрeтaти прoцeс 
бризгaњa 

- Вршити кoнтрoлу 
изрaдaкa 

- Пoдeшaвaти циклус 
бризгaњa уз 
зaдoвoљaвaњe зaхтjeвa 
квaлитeтa 

- Рeaгoвaти бeз oдлaгaњa 
у случajу пojaвe грeшкe 

- Oдвajaти oстaткe зa 
рeциклирaњe 
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TEMATСКA ЦJEЛИНA: ИЗРAДA ДИJEЛOВA ПJEЊEЊEM 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Teхнoлoшки 
пoступaк 
пjeњeњa 
плaстикe 

- Рaзликoвaњe диjeлoвa 
oд пjeнe 

- Пoступци изрaдe пjeнe 
- Врстe примjeнe пjeнe 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Рaзликoвaти врстe  

пjeнa прeмa пoступку 
прoизвoдњe 

- Нaвoдити свojствa врстa 
пjeнa и њихoву 
упoтрeбу 

- Рaзликoвaти структуру 
ћeлиja кoд пjeнa 

- Oписaти свojствa и 
упoтрeбу ПУР пjeнa 

- Прaвити рaзлику 
измeђу тврдe и мeкe 
пjeнe 

- Прaвити рaзлику 
измeђу кoнтинуирaнoг 
и нeкoнтинуирaнoг 
пjeњeњa  

- Oбjaснити држaчe aлaтa 
и aлaтe зa диjeлoвe oд 
пjeнe 

- Дeфинисaти диjeлoвe 
oд интeгрaлнe пjeнe 

- Oбjaснити пoступaк 
прoизвoдњe диjeлoвa oд 
интeгрaлнe пjeнe 

- Прoвoдити 
eкспeримeнтe нaстaнкa 
пjeнe 

- Oбjaснити свojствa и 
упoтрeбу пjeнe oд 
мeлaинскe смoлe 

 
5 T 

20 П 
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TEMATСКA ЦJEЛИНA: ИЗРAДA ДИJEЛOВA OД КAУЧУКA 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Изрaђивaњe 
прoизвoдa и 
пoлупрoизвo
дa oд 
кaучукa 

- Врстe кaучукa и 
њихoвa структурa 

- Maстификовaњe, 
oснoвнo и зaвршнo 
миjeшaњe сирoвих 
прoизвoдa oд кaучукa 

- Изрaдa плoчa и 
гумирaних ткaнинa 

- Вулкaнизaциja 
прoизвoдa oд кaучукa 

- Aнaлизa грeшaкa 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Maстификовaти 

прирoдни кaучук 
(вaљaти, миjeшaти) 

- Изрaђивaти oснoвну 
смjeсу 

- Изрaђивaти плoчe oд 
вискoзнoг кaучукa 

- Гумирaти ткaнинe 
- Изрaђивaти прoизвoдe 

прoцeсимa 
вулкaнизaциje 

- Идeнтификoвaти и 
oтклaњaти нeдoстaткe 
или грeшкe у прoцeсу 
вулкaнизaциje 

- Вршити кoнтрoлу 
изрaдaкa 

 
4 T 
5 П 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: ПAКOВAЊE ДИJEЛOВA OД ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Нaчин 
пaкoвaњa, 
зaхтjeви 
пaкoвaњa у 
oдрeђeним 
индустриjaмa 

- Нaчин пaкoвaњa, 
зaхтjeви пaкoвaњa у 
oдрeђeним 
индустриjaмa 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Рaзликoвaти мeтoдe 

пaкoвaњa прoизвoдa oд 
плaстикe 

- Пaкoвaти гoтoвe 
прoизвoдe 

 
 

1 T 
5 П 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: РEЦИКЛAЖA ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Maшинe зa 
мљeвeњe 
плaстикe 

- Сaстaвни диjeлoви 
мaшинa 

- Пoступци рaдa 
- Утjeцajнe вeличинe 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Oписaти пoступкe рaдa 

мaшинa 

1 T 
5 П 
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 - Прaтeћa oпрeмa 

- Oдржaвaњe мaшинe 
- Пуштaњe мaшинe у 

рaд и сигурнoснe мjeрe 
- Mjeрeњe и рeгулaциja 

плaстикe 
- „Upcycling“ 
- „Downcycling“ 

- Рукoвaти мaшинaмa зa 
мљeвeњe плaстикe 

- Рaзликoвaти рaзличитe 
мeтoдe рeциклирaњa 

- Припрeмити мaтeриjaл 
зa рeциклaжу 

- Пoкрeтaти и нaдзирaти 
пoстрojeњa и прoвoдити 
прoцeс рeциклaжe 

- Пaкoвaти и oдлaгaти 
дoбиjeни прoизвoд 

 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: ПРATEЋA OПРEMA У ПРOЦEСУ ПРEРAДE ПЛAСTИКE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Сушaрe зa 
плaстику, 
чилeри 
(хлaдњaци) зa 
хлaђeњe, 
тeмпeрaтoри 
aлaтa, 
рeгулaтoри 
тoплих 
дизни, 
трaнспoртнe 
трaкe, рoбoти 

- Сушaрe зa плaстику, 
чилeри (хлaдњaци) зa 
хлaђeњe, тeмпeрaтoри 
aлaтa, рeгулaтoри 
тoплих дизни, 
трaнспoртнe трaкe, 
рoбoти 

 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Излoжити oснoвe 

сушeњa и хлaђeњa 
плaстикe 

- Излoжити oснoвe o 
рoбoтимa и 
трaнспoртним трaкaмa 

 

 
 

1 T 
5 П 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: ПЛAНИРAЊE И УВOЂEЊE MJEРA УПРAВЛJAЊA 
КВAЛИTETOM 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Плaнирaњe 
и увoђeњe 
мjeрa 
упрaвљaњa 
квaлитeтoм 

- Oснoвe и смисao 
упрaвљaњa 
квaлитeтoм 

- Врстe упрaвљaњa 
квaлитeтoм 

- Oсигурaњe квaлитeтe 
тeхнoлoшкoг прoцeсa 

- Oсигурaнњe квaлитeтe 
прoизвoдa 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Прoвoдити кoнтрoлу 

мeтoдoм случajнoг 
узoркa 

- Oбjaснити упoтрeбу 
кoнтрoлних листa зa 
квaлитeту, дeфинирaти 
рeгрeснo jaмствo,  

2 T 
10 П 
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  jaмствo, гaрaнциjу и 

зaстaриjeвaњe у 
кoнтeксту дoстaвa 

- Прaтити рaднe услoвe 
кojи мoгу утjeцaти нa 
квaлитeт прoизвoдa  

- Прoвjeрaвaти 
oдгoвaрajућe пaрaмeтрe 
тeхнoлoшких прoцeсa  

- Слиjeдити прoписaни 
рeдoслиjeд oпeрaциja  

- Прoвjeрaвaти зaдaтe 
мjeрe прoбнoг узoркa 
(дужинa, дeбљинa, 
тoлeрaнциja, нaгиб...)  

- Прoвoдити кoнтрoлнa 
мjeрeњa  

- Вршити кoрeкциjу 
мjeрa и квaлитeтa 
oбрaдe прoизвoдa  

- Кoнтрoлисaти визуeлнo 
прoизвoд/пoлупрoизвo
д и њeгoвe мjeрe  

- Кoнтрoлисaти 
функциoнaлнoст 
прoизвoдa/пoлупрoизв
oдa  

- Прeглeдaти 
кoмплeтнoст  прaтeћe 
дoкумeнтaциje 

 

 
 
TEMATСКA ЦJEЛИНA: ЗAШTИTA НA РAДУ И ЗAШTИTA ЖИВOTНE СРEДИНE 
 

TEME СAДРЖAJ ИСХOДИ УЧЕЊА БРOJ 
ЧАСОВА 

Пojaм рaднe 
и живoтнe 
срeдинe 

- Teхнички и други 
услови oбaвљaњa 
дjeлaтнoсти кojи служe 
зaштити живoтa и 
здрaвљa људи и 
зaштити и 
унaпрeђeњу живoтнe 
срeдинe 

Нaкoн зaвршeткa пoљa 
учeњa пoлaзник je у стaњу: 
- Дeфинисaти улoгу и 

знaчaj зaштитe нa рaду 
- Прeпoзнaти извoрe 

oпaснoсти нa рaднoм 
мjeсту 

- Дeфинисaти прoписe и 

 
3 T 

10 П 
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 - Физички фaктoри 

рaднe срeдинe 
- Нajчeшћи узрoци 

пoврeђивaњa људи нa 
рaду 

- Дeфинисaњe мjeрa 
зaштитe 

- Зaштитa oд 
мeхaничких пoврeдa 

- Зaштитa oд 
eлeктричнe струje 

- Нaчини пружaњa првe 
пoмoћи 

- Узрoци и извoри 
пojaвe 

- пoжaрa  
- Прoтупoжaрнe мjeрe 

мjeрe зaштитe нa рaду 
- Прeпoзнaти oбликe 

кoриштeнe eнeгиje 
- Кoристити срeдствa 

личнe зaштитe 
- Примиjeнити пoступaк 

пружaњa првe пoмoћи 
- Дeфинисaти срeдствa 

прoтупoжaрнe зaштитe 
- Кoристити срeдствa 

зaштитe нa рaду и  
прoтупoжaрнe зaштитe 

- Примиjeнити прoписe 
зaштитe живoтнe 
oкoлинe 

- Нaдзирaти стaњe 
eнeргeтских пoстрojeњa 
и вoдoвa (пoсудa пoд 
притискoм, 
eлeктричних вoдoвa, 
пнeумaтских и 
хидрaуличних 
инстaлaциja)  

- Прoвoдити мjeрe 
зaштитe живoтнe 
срeдинe у склaду сa 
вaжeћим прoписимa  

- Прoвoдити мjeрe 
прaвилнoг oдлaгaњa 
oтпaднoг мaтeриjaлa 

 

 
(11)   МЈЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
УСАВРШАВАЊА И ПРИЈЕД-
ЛОЗИ ЗА ТЕРМИНЕ РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ ДИЈЕЛОВА ПРОГРАМА 

 
a) Стручно-теоретски дио програ-

ма се изводи у учионицама шк-
оле, а практични у привредном 
субјекту те, по потреби, у школ-
ским радионицама. 

б)   Програм усавршавањатраје три  
       мјесеца. 

ц) Након успјешно завршеног пр- 
ограма (укључујући стручноте-
оретски и практични дио) орга-
низује се полагање испита. Исп-
иту може приступити кандидат 
који је присуствовао обуци у тр-
ајању од минимално 90% укуп-
них часова обуке. Образовна ус-
танова је обавезна да у року од 
15 дана од дана завршетка про-
грама усавршавања организује 
полагање испита. Кандидатима 
који успјешно положе испит об- 
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разовна установа издаје увјере-
ње. 

 
(12) СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ  

И КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВН-
ОГ КАДРА 
 

a) Дипломирани инжињер маши-
нства, односно лица са заврше-
ним другим односно трећим 
циклусом болоњског високооб-
разовног процеса 

б) Инжињер машинства, односно  
лица са завршеним првим ци-
клусом болоњског високообра-
зовног процеса 

ц) ВКВ-мајстор одговарајућег зан- 
       имања 
д) Професор хемије 
е) Дипломирани инжињер хемије 
ф) Дипломирани инжињер техно- 
       логије (хемијски смијер) 
г) Дипломирани инжињер елек- 
       тротехнике 
х) Завршена основна андрагошка  
       обука 

 
(13)   МЕТОДИЧКО УПУТСТВО 
 
Наставник/ментор реализује програм 
усавршавања за занимање прерађивач 
пластичних маса (у даљем тексту: Про-
грам)  кроз сљедеће фазе:  
 

a) Припрема за реализацију Про-
грама – одређивање наставног 
материјала. 

б) Уводни дио ће се реализовати  
       кроз теме: 

 

(1) представљање 
(2) упознавање са кандидатима 
(3) упознавање са предметним облас-

тима у контексту занимања 
(4) улога и значај послова радника у  
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преради пластике 

       ц) Обрађивање свих тема програ- 
ма  неопходних за ово занима-
ње, при чему се води рачуна о 
особинама кандидата и њихо-
вим интересима (комбинују се 
теорија, демонстрација и прак-
са) 

       д) Кроз програм се обрађују цјел- 
ине како је предвиђено овим 
програмом. 

 
Програм је урађен у складу са станда-
рдом занимања прерађивач пластичн-
их маса. При изради програма кориш-
тени су педагошки стандарди предви-
ђени за ову област, као и наставни пл-
ан и програм средње стручне школе за 
занимање прерађивач пластике. 
 
III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај Програм ступа на снагу даном до-
ношења, а накнадно ће се објавити  у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:10-34-2840/20            М И Н И С Т А Р 
19.10.2020.године          Арман Бешлија,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
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На основу члана 9. Закона о Аг-
енцији за приватизацију у Босанско-
подрињском кантону Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, бр. 8/10, 16/16) и чла-
на 14. Статута Агенције за приватиза-
цију у Босанско-подрињском кантону 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” бр. 
3/01, 14/07, 13/19), Одлуке о утврђива-
њу дужине трајања годишњег одмора 
и одсуства са рада држваних службе-
ника („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
9/20), Уредбом о поступку пријема у 
радни однос у заводима, агенцијама, 
дирекцијама и управним организаци-
јама, правним лицима с јавним овлаш-
тењима на територији кантона, града 
или општине, у јавним установама и 
јавним предузећима чији су оснивачи 
кантон, град или општина, те у прив-
редним друштвима у којима кантон, 
град или општина учествују са више 
од 50% укупног капитала („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, бр. 8/19, 4/20) и члана 118. 
Закона о раду Федерације Босне и Хер-
цеговине („Службене новине Федера-
ције Босне и Херцеговине“, бр. 26/16, 
89/18), Управни одбор Агенције за 
приватизацију у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде, д о н о с и: 
  
 

П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ У БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОМ КАНТОНУ 

ГОРАЖДЕ 
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ДИО ПРВИ - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
(1) Правилником о раду (у даљем тек-

сту: Правилник) се уређује: закљу-
чивање уговора о раду, радно ври-
јеме и распоред радног времена, 
одмори и одсуства, плате и накна-
де плате, престанак уговора о раду, 
остваривање права и обавеза из ра-
дног односа и друга питања знача-
јна за радника и Агенцију за при-
ватизацију у Босанско-подрињском 
кантону Горажде (у даљем тексту: 
Агенција). 

(2) Овим се Правилником не могу ут-
врдити неповољнија права од пра-
ва утврђених Законом о раду Феде-
рације Босне и Херцеговине (у даљ-
ем тексту: Закон).  

(3) Ако је неко право из радног односа 
различито уређено овим Правил-
ником, Законом, Колективним уго-
вором за службенике органа упра-
ве и судске власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине (у даљем те-
ксту: колективни уговор) или уго-
вором о раду, примјењује се најпо-
вољније право за радника, осим 
ако то Законом није изричито заб-
рањено. 

 
Члан 2. 

(Веза са другим актима) 
 

Правилник о раду, Правилник 
о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних мјеста у Агенцији за 
приватизацију у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде (у даљем тексту:  
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Правилник о унутрашњој организаци-
ји) и Правилник о платама, накнадама 
и другим материјалним правима из 
радног односа Агенције за приватиза-
цију у Босанско-подрињском кантону 
Горажде (у даљем тексту: Правилник о 
платама), које у складу са Статутом до-
носи Управни одбор Агенције. 
 

Члан 3. 
(Забрана дискриминације) 

 
Забрањена је дискриминација 

радника као и лица које тражи запо-
слење, с обзиром на спол, сполно опр-
едјељење, брачно стање, породичне об-
авезе, старосну доб, инвалидност, тру-
дноћу, језик, вјеру, политичко и друго 
мишљење, националну припадност, 
социјално поријекло, имовно стање, 
рођење, расу, боју коже, чланство или 
нечланство у политичким странкама 
или синдикатима, здравствени статус 
или неку другу личну особину. 
 

Члан 4. 
(Обим забране дискриминације) 

 
Дискриминација из члана 3. ов-

ог Правилника забрањена је у односу 
на: (а) услове запошљавања и избор ка-
ндидата за обављање одређеног посла; 
(б) услове рада и сва права из радног 
односа; (ц) образовање, оспособљава-
ње и усавршавање; (д) напредовање у 
послу и (е) отказивање уговора о раду. 
 
ДИО ДРУГИ - УГОВОР О РАДУ 
 

Члан 5. 
(Поступак заснивања радног односа) 

 
(1) Поступак пријема у радни однос 

на одређено и неодређено вријеме  
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врши се на основу обавезног јавног 
оглашавања упражњених радних 
мјеста и проводи се у свему у скла-
ду са Уредбом о поступку пријема 
у радни однос у заводима, агенци-
јама, дирекцијама и управним орг-
анизацијама, правним лицима с ја-
вним овлаштењима на територији 
кантона, града или општине, у ја-
вним установама и јавним преду-
зећима чији су оснивачи кантон, 
град или општина, те у привред-
ним друштвима у којима кантон, 
град или општина учествују са ви-
ше од 50% укупног капитала („Слу-
жбене новине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“, бр. 8/19) – у 
даљем тексту: Уредба. 

(2) Изузетно, обавеза јавног оглашава-
ња се неће вршити у случајевима 
утврђеним одредбом члана 6. Уре-
дбе. 

(3) Када се укаже потреба за новим ра-
дником, директор доноси одлуку о 
пријему нових радника на одређе-
но/неодређено вријеме, за упраж-
њена радна мјеста систематизована 
Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радн-
их мјеста. На основу горе наведене 
одлуке, директор расписује јавни 
оглас. Рок за пријаву на јавни оглас 
не може бити краћи од осам дана. 

(4) Пуни текст јавног огласа Агенција 
објављује у једним дневним нови-
нама које се дистрибуишу на тери-
торији Федерације Босне и Херце-
говине, на интернет страници Јав-
не установе „Служба за запошља-
вање Босанско-подрињског канто-
на Горажде“ и на интернет страни-
ци Агенције. 

(5) Јавни оглас садржи најмање подат-
ке прописане чланом 7. Уредбе. 
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(6) За провођење процедуре избора 

кандидата на упражњена радна мј-
еста, директор Агенције именује 
комисију за провођење јавног огла-
са у року од осам дана од дана ис-
тека рока за достављање пријава на 
јавни оглас (у даљем тексту: Коми-
сија). Комисија се састоји од три чл-
ана. Директор именује секретара 
који обавља административно-тех-
ничке послове за Комисију. Коми-
сија је обавезна у року од 8 дана од 
именовања, односно у року од 3 да-
на од дана доношења одлуке о изу-
зећу члана комисије, одржати прву 
сједницу. 

(7) Чланови Комисије морају имати 
најмање исти степен стручне спре-
ме као и кандидат за чији је пријем 
у радни однос објављен јавни кон-
курс/оглас и у свом раду морају 
бити независни и непристрасни, те 
придржавати се начела јавности и 
законитости. 

(8) Комисија је обавезна спровести пи-
смену провјеру кандидата који ис-
пуњавају услове који су прописани 
јавним огласом. Након провођења 
процедуре прописане Уредбом и 
Правилником о раду, Комисија са-
чињава извјештај, као и листу усп-
јешних кандидата и доставља дир-
ектору Агенције у року од три рад-
на дана након обављеног интервј-
уа. 

(9) Директор Агенције је дужан у року 
од осам дана од дана пријема листе 
успјешних кандидата донијети од-
луку о пријему у радни однос кан-
дидата који се налази на првом мј-
есту листе успјешних кандидата, 
односно ако он не прихвати запос-
лење, сљедећег кандидата са листе 
успјешних кандидата. Директор је  
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обавезан најкасније у року од пет 
пет дана од дана доношња одлуке 
обавијестити кандидате који нису 
изабрани. Кандидат који није изаб-
ран има право увида у документа-
цију, а директор је дужан у року од 
три дана омогућити увид у докуме-
нтацију. 

(10) Након оглашавања, јавни оглас се  
не може поништити, осим у изузе-
тним случајевима предвиђеним чл-
аном 16. Уредбе.  

(11) Кандидати са листе успјешних ка- 
ндидата имају право приговора на 
писмену обавијест о пријему у рад-
ни однос, који се подноси Управн-
ом одбору Агенције у року од осам 
дана од дана пријема обавијести. 
Управни одбор дужан је ријешити 
по приговору најкасније у року од 
15 дана. 

(12) Одлука Управног одбора Агенције  
       је коначна.  
(13) На основу коначне одлуке о при- 

јему у радни однос, директор зак-
ључује уговор о раду са новим ра-
дником, а најкасније у року од 8 
дана од дана доношења одлуке из 
става (9) овог члана. 

 
Члан 6. 

(Уговор о раду) 
 
(1) Уговор о раду са одабраним лиц-

ем, будућим радником, може се за-
кључити на неодређено или на од-
ређено вријеме.  

(2) Уговор о раду који не садржи пода-
так у погледу трајања сматраће се 
уговором о раду на неодређено вр-
ијеме.  

(3) Уговор о раду на одређено вријеме 
не може се закључити за период 
дужи од три године.  
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(4) Уговори из става 1. овог члана могу 

се закључити са пуним и непуним 
радним временом. 

(5) Уговор о раду закључује се у писа-
ној форми и обавезно садржи под-
атке прописане Законом.  

(6) Агенција је дужна раднику, уз пис-
ани доказ, доставити фотокопије 
пријава на обавезно осигурање од-
мах на почетку рада, као и сваке 
промјене осигурања која се тиче 
радника. 

 
Члан 7. 

(Пробни рад) 
 
(1) Одлуком о расписивању јавног ог-

ласа за пријем нових радника у ра-
дни однос на неодређено вријеме, 
може се утврдити пробни рад, као 
посебан услов заснивања радног 
односа.  

(2) Пробни рад је провјера стручних и 
радних способности радника са ко-
јим се закључује уговор о раду за 
обављање одређеног посла.  

(3) Пробни рад траје шест мјесеци.  
(4) Непосредни руководилац радника 

врши оцјену стручних и радних 
способности, односа према раду и 
средствима рада, те резултатима 
рада радника на пробном раду, те 
писмену оцјену и мишљење доста-
вља директору Агенције, који нај-
касније осам дана прије дана исте-
ка рока пробног рада даје коначну 
оцјену о резултатима рада радника 
на пробном раду, и то: задовољава 
или не задовољава.  

(5) Уколико је радник успјешно обав-
ио пробни рад, на основу позитив-
не коначне оцјене, директор доно-
си одлуку којом радник наставља 
рад у складу са закљученим угово-
ром о раду. 
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(6) Уколико радник није успјешно об-
авио пробни рад, на основу негати-
вне коначне оцјене, директор дон-
оси одлуку о раскиду уговора о ра-
ду те раднику престаје радни однос.  

(7) Ако се пробни рад прекида прије 
рока на који је уговорен, отказни 
рок је седам дана.  

(8) Трајање пробног рада може се про-
дужити за онолико дана колико ра-
дник није радио због привремене 
спријечености за рад због болести 
или других оправданих разлога. 

 
Члан 8. 

(Уговор о обављању привремених 
или повремених послова) 

 
(1) Агенција може, под одређеним ус-

ловима, са заинтересованим лицем 
закључити уговор о обављању при-
времених или повремених послова 
у складу са Законом, Колективним 
уговором и овим Правилником.  

(2) Уговор о обављању привремених 
или повремених послова закључи-
ће се само у изузетним случајевима 
када се укаже потреба, али се не 
могу закључити за послове за које 
се закључује уговор о раду на од-
ређено или неодређено вријеме и 
не смију трајати дуже од 60 дана у 
току календарске године.  

(3) Уговор о обављању привремених 
или повремених послова садржи: 
врсту, начин, рок извршења посло-
ва и износ накнаде за извршени посао.  

(4) Уговор о обављању привремених 
односно повремених послова може 
се закључити у сљедећим случаје-
вима:  
 

(а) израда студија, елабората, про- 
      јеката и сл;  
(б) вјештачење;  
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(ц) рад у привременим или пов- 
      ременим комисијама;  
(д) отклањање посљедица елемен- 
      тарних непогода;  
(е) сузбијање настанка већих штета  
      у процесу рада;  
(ф) други послови чији обим посла  

 не захтијева потребу закључи-
вања уговора о раду на одређе-
но или неодређено вријеме. 

 
Члан 9. 

(Измијењени уговор о раду) 
 
(1) Закључење новог уговора под изм-

ијењеним условима може се врши-
ти:  
 
(а) по потреби процеса рада и ор- 
      ганизације рада Агенције;  
(б) због промјене радне способно- 

сти радника, а по рјешењу Ко-
мисије за оцјену радне способ-
ности;  

(ц) на захтјев радника;  
(д) у другим случајевима утврђен- 

им Законом, овим Правилник-
ом и другим актима Агенције.  

 
(2) Раднику се може понудити нови 

уговор о раду за радно мјесто које 
подразумијева исте услове у погле-
ду стручне спреме и радног искуст-
ва, осим измјене у погледу трајања 
уговора о раду. 

 
 
ДИО ТРЕЋИ – ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА 
 

Члан 10. 
(Унутрашња организациона 

структура) 
 
(1) Унутрашња организациона стру- 
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ктура Агенције утврђена је Стату- 
том и Правилником о унутраш-
њој организацији и заснива се на 
принципу функционалне ускла-
ђености у раду на начин који ом-
огућава остваривање дјелатности 
Агенције. 

(2) Послови и радни задаци из окви-
ра дјелатности Агенције остварују 
се кроз систематизирану органи-
зацију у складу са систематизаци-
јом радних мјеста. 

 
Члан 11. 

(Руковођење и одговорност) 
 
(1) Директор врши функцију руково-

ђења Агенцијом и за свој рад одго-
вара Управном одбору и Влади Ка-
нтона.  

(2) У руковођењу, директор има овла-
штења и одговорности утврђене 
Законом о Агенцији за приватиза-
цију у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде и другим прописима 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, Статутом и Правилником о 
унутрашњој организацији. 

 
Члан 12. 

(Именовање, разријешење и радно-
правни статус директора) 

 
(1) Директора именује и разријешава 

Влада Кантона.  
(2) Директор се именује на период од 

четири године, а након истека овог 
периода може бити поново имено-
ван. 

(3) На директора се не примјењују од-
редбе Главе IV-VII и XI Закона о ра-
ду, као ни одредбе овог Правилни-
ка које су у вези са наведеним одре-
дбама Закона. 



Број 12 - страна 1952 
 
 

Члан 13. 
(Систематизација радних мјеста) 

 
Сви послови из оквира дјелат-

ности Агенције структурирани су по 
радним мјестима у складу са Правил-
ником о унутрашњој организацији. 
 

Члан 14. 
(Распоређивање радника) 

 
(1) Сви радници распоређују се рјеше-

њем директора на радно мјесто пр-
едвиђено Правилником о унутра-
шњој организацији, након оконча-
не процедуре по јавном огласу, од-
носно након закључења измијење-
ног уговора о раду.  

(2) У хитним случајевима (замјена из-
ненада одсутног радника, изненад-
но повећање обима посла, елемен-
тарне непогоде и сл.) директор мо-
же донијети једнострану одлуку о 
распореду радника на друго радно 
мјесто, а најдуже до 60 дана у току 
једне календарске године.  

(3) У случају из става (2) овог члана, 
радник има право на плату и друге 
накнаде као да је радио на радном 
мјесту за које има закључен уговор 
о раду.  

(4) Захтјев за заштиту права поднесен 
против одлуке из става (3) овог чла-
на не одлаже њено извршење. 

 
 
ДИО ЧЕТВРТИ - ОБРАЗОВАЊЕ, 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ  И 
УСАВРШАВАЊЕ ЗА РАД 
 

Члан 15. 
(Права и обавезе у вези  

са образовањем, оспособљавањем  
и усавршавањем за рад) 

 
(1) Агенција може, у складу са потре- 
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бама рада, омогућити раднику об-
разовање, усавршавање и оспособ-
љавање за рад.  

(2) Директор одређује који ће се рад-
ници упућивати на образовање, 
усавршавање и оспособљавање и 
под којим условима.  

(3) Радник је обавезан, у складу са св-
ојим способностима и потребама 
рада, образовати се, оспособљава-
ти и усавршавати за рад.  

(4) Услови, начин, вријеме и обим об-
разовања, оспособљавања и усавр-
шавања за рад утврђује се у сваком 
конкретном случају посебном од-
луком директора.  

(5) Директор је обавезан приликом 
промјена или увођења новог начи-
на или организовања рада омогу-
ћити раднику образовање, оспосо-
бљавање и усавршавање за рад.  

(6) Поред образовања, оспособљавања 
и усавршавања за рад, радници 
Агенције су дужни континуирано 
се едуковати праћењем стручне 
литературе и праксе, те похађањем 
стручних семинара, савјетовања, 
курсева и слично. 

 
Члан 16. 

(Уговор о раду са приправником) 
 
(1) Агенција ће, према потреби, закљ-

учити уговор о раду са приправни-
ком ради стручног оспособљавања 
за самосталан рад за послове сис-
тематизоване Правилником о уну-
трашњој организацији, након око-
нчаног поступка пријема у радни 
однос у складу са Уредбом.  

(2) Поступак пријема у радни однос 
приправника врши се без проведе-
не процедуре обавезног јавног ог-
лашавања у случају пријема по пр- 
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ограму запошљавања јавних служ-
би и завода за запошљавање.  

(3) Са приправником се закључује уго-
вор о раду на одређено вријеме, а 
најдуже годину дана, ако Законом 
није другачије одређено.  

(4) Оспособљавање приправника вр-
ши се по програму који утврђује 
руководилац Агенције. 

 
Члан 17. 

(Уговор о стручном оспособљавању) 
 
(1) Ако је стручни испит или радно 

искуство утврђено Законом или 
Правилником о унутрашњој орга-
низацији, услов за обављање посло-
ва одређеног занимања, Агенција 
може, на захтјев заинтересованог 
лица које је завршило школовање 
за такво занимање, примити то ис-
то лице на стручно оспособљавање, 
без заснивања радног односа.  

(2) Уговор о стручном оспособљавању 
закључује се у писаној форми и мо-
же трајати најдуже годину дана.  

(3) Трајање стручног оспособљавања 
рачуна се у приправнички стаж и 
радно искуство као услов за рад на 
одређеним радним мјестима.  

(4) Лице на стручном оспособљавању 
има право на здравствено осигура-
ње, како је то утврђено прописима 
за незапослена лица, а право по ос-
нову осигурања за случај повреде 
на раду и професионалног обоље-
ња осигурава Агенција у складу са 
прописима о пензијском и инвали-
дском осигурању. 

(5) Агенција доставља копију уговора 
из става (2) овог члана у року од ос-
ам дана надлежној служби за запо-
шљавање, ради евиденције и надзора.  

(6) Лице на стручном оспособљавању  
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има право на одмор у току радног 
дана, дневни одмор између два уза-
стопна радна дана и седмични одмор.  

(7) Лице на стручном оспособљавању 
не остварује право на плату ни но-
вчану накнаду. 

 
 
ДИО ПЕТИ - РАДНО ВРИЈЕМЕ И 
РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА 
 

Члан 18. 
(Радно вријеме) 

 
(1) Агенција са радником закључује 

уговор о раду са пуним и непуним 
радним временом.  

(2) Пуно радно вријеме износи 40 сати 
седмично и распоређено је на 5 ра-
дних дана.  

(3) Пуно дневно радно вријеме износи 
8 сати.  

(4) С радником се може склопити уг-
овор о раду с непуним радним вр-
еменом када обим и природа по-
сла, односно организација рада за-
хтијевају рад с непуним радним 
временом.  

(5) Радник који ради с непуним радн-
им временом остварује сва права 
из радног односа као и радник с 
пуним радним временом, осим пр-
ава која зависе од дужине радног 
времена (плата, накнаде...) које ост-
варује пропорционално времену 
проведеном на раду у Агенцији, у 
складу са Законом, колективним 
уговором, овим Правилником и уг-
овором о раду. 

 
Члан 19. 

(Распоред пуног и непуног 
 радног времена) 

 
(1) Радно вријеме за раднике са пуним  
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радним временом почиње у 8,00 а 
завршава се у 16,00 сати.  

(2) Уговором о раду са радником с не-
пуним радним временом утврђује 
се и распоред радног времена у то-
ку дана који одређује директор. 

 
Члан 20. 

(Прерасподјела радног времена) 
 
(1) Пуно радно вријеме, у складу са 

Законом и колективним уговором, 
може се у току године прерасподи-
јелити, тако да у току једног пери-
ода траје дуже, а током другог пер-
иода краће од пуног радног време-
на.  

(2) Прерасподјела радног времена се 
по потреби уводи одлуком директора.  

(3) Ако је радно вријеме прераспоре-
ђено у складу са ставом (1) овог чл-
ана, током раздобља у којем траје 
дуже од пуног радног времена, ук-
ључујући и прековремени рад, не 
може трајати дуже од 52 сата седм-
ично.  

(4) Прерасподјела радног времена мо-
же трајати најдуже шест мјесеци у 
току календарске године. 

 
Члан 21. 

(Прековремени рад) 
 
(1) Изузетно, у случају више силе, изн-

енадног повећања обима посла, не-
предвиђеног одсуства радника, као 
и у другим случајевима неопходне 
потребе, Агенција може увести рад 
дужи од пуног радног времена (пр-
ековремени рад).  

(2) Прековремени рад уводи се одлу-
ком директора.  

(3) Прековремени рад може трајати 
само за вријеме колико је неопход- 
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но да се отклоне, односно спријече 
разлози, узроци и штетне посљеди-
це, односно док трају изузетне око-
лности, а најдуже 8 сати седмично.  

(4) Ако прековремени рад траје дуже 
од три седмице непрекидно или 
више од десет седмица у току кале-
ндарске године, о прековременом 
раду Агенција обавјештава надлеж-
ну инспекцију рада. 

 
 
ДИО ШЕСТИ - ОДМОРИ И  ОДСУСТВА 
 

Члан 22. 
(Одмори) 

 
Радник има право на одмор у 

току радног времена, одмор између 
два радна дана, седмични одмор и го-
дишњи одмор, у складу са Законом и 
овим Правилником. 
 

Члан 23. 
(Одмор у току радног времена, 

дневни и седмични одмор) 
 
(1) Радник који ради дуже од шест 

сати дневно има право на одмор у 
току рада у трајању од 30 минута.  

(2) Агенција је дужна раднику, на 
његов захтјев, омогућити одмор из 
става (1) овог члана у трајању од је-
дног сата за један дан у току радне 
седмице.  

(3) Вријеме одмора из ставова (1) и (2) 
овог члана не урачунава се у радно 
вријеме.  

(4) Начин и вријеме кориштења одмо-
ра у току радног времена одређен 
је у уговору о раду или се посебно 
утврђује одлуком директора.  

(5) Радник има одмор између два уза-
стопна радна дана (дневни одмор)  
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у трајању од најмање 12 сати неп-
рекидно.  

(6) Радник има седмични одмор у тра-
јању од најмање 24 сата непрекид-
но.  

(7) Ако је неопходно потребно да рад-
ник ради на дан свог седмичног 
одмора, осигурава му се један слоб-
одан дан који ће у договору са ди-
ректором Агенције користити нај-
касније у року од двије седмице.  

(8) Од радника се може тражити да ра-
ди на дан свог седмичног одмора 
само у случају више силе, ванредн-
ог повећања обима посла уколико 
директор не може примијенити др-
уге мјере, као и другим случајеви-
ма које у конкретном случају утвр-
ђује директор својом одлуком. 

 
Члан 24. 

(Годишњи одмор) 
 
(1) Радник за сваку календарску годи-

ну има право на плаћени годишњи 
одмор у трајању од најмање 20 ра-
дних дана, с тим да укупно трајање 
годишњег одмора не може бити 
дуже од 36 (тридесет и шест) радн-
их дана. 

(2) Годишњи одмор од 20 радних дана 
увећава се према посебним основа-
ма и мјерилима, с тим да укупно 
трајање годишњег одмора не може 
бити дуже од трајања прописаног 
Законом и Колективним уговором.  

(3) Увећање годишњег одмора врши-
ће се према сљедећим основама и 
мјерилима: 
 

(а) по основу радног стажа:  
- за сваке три године стажа - 1 

(један) дан.  
       (б) по основу сложености послова:  

- радницима који обављају  
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послове високе стручне спр-
еме - 4 (четири) дана;  

- радницима који обављају 
послове више стручне спре-
ме и радници са ВКВ спрем-
ом - 3 (три) дана;  

- радницима који обављају 
послове средње школске сп-
реме и радници са КВ спре-
мом - 2 (два) дана;  

- остали радници - 1 (један) 
дан.  

(ц) по основу услова рада:  
- рад на пословима са отежан-

им условима рада - 3 (три) 
дана;  

- рад у смјенама и у нерадне 
дане - 2 (два) дана.  

(д) по основу социјалних и здрав- 
      ствених услова:  

- родитељу или старатељу са 
дјететом до седам година - 1 
(један) дан за свако дијете;  

- самохраном родитељу или 
старатељу са дјететом до 
десет година - 2 (два) дана за 
свако дијете; - самохраном 
родитељу или старатељу са 
хендикепираним дјететом - 
2 (два) дана за свако дијете; - 
инвалиду - 2 (два) дана  

(е) по основу учешћа у оружаним 
снагама:  

- учешће у одбрамбено-осло-
бодилачком/домовинском 
рату 12-18 мјесеци….....1 дан; 

- учешће у одбрамбено-осло-
бодилачком/домовинском 
рату 18-30 мјесеци…..2 дана; 

- учешће у одбрамбено-осло-
бодилачком/домовинском 
рату више од 30 мјесеци…3 
дана 

(ф) по основу резултата рада:  
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- за успјешне резултате рада - 
1 (један) дан;  

- за нарочито успјешне резул-
тате у раду - 2 (два) дана.  

 
(4) Радник, који у календарској годи-

ни у којој је засновао радни однос, 
нема навршених шест мјесеци неп-
рекидног рада, има право на дан 
годишњег одмора за сваки наврше-
ни мјесец рада.  

(5) Одсуство са рада због привремене 
спријечености за рад, материнства 
и другог одсуства које није услов-
љено вољом радника, не сматра се 
прекидом рада из члана 48. став (1) 
Закона. 

 
Члан 25. 

(Кориштење годишњег одмора) 
 
(1) Годишњи одмор може се користи-

ти у два дијела.  
(2) Ако радник жели користити годи-

шњи одмор у два дијела, дужан је о 
томе обавијестити директора прије 
утврђивања плана кориштења год-
ишњих одмора.  

(3) У случају из претходног става, пр-
ви дио радник користи без преки-
да који је, у правилу, већи од друг-
ог дјела, а други дио најкасније до 
30. јуна наредне године.  

(4) Други дио годишњег одмора рад-
ник ће користити уз претходну са-
гласност директора.  

(5) Радник има право користити један 
дан годишњег одмора кад он то 
жели, уз обавезу да о томе обавије-
сти послодавца најмање три дана 
прије његовог кориштења. 

(6) Директор ће рјешењем обавијести-
ти радника о трајању годишњег од-
мора и периоду његовог кориште- 
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ња најмање петнаест дана прије ко-
риштења годишњег одмора.  

(7) Радник за вријеме кориштења год-
ишњег одмора има право на накн-
аду плате у висини плате коју би 
остварио да је радио. 

 
Члан 26. 

(Заштита права на годишњи одмор) 
 
(1) Радник се не може одрећи права на 

годишњи одмор.  
(2) Раднику се не може ускратити 

право на годишњи одмор, нити му 
се може извршити исплата накнаде 
умјесто кориштења годишњег 
одмора, осим у случају престанка 
уговора о раду када радник цијели, 
односно преостали дио годишњег 
одмора, није користио кривицом 
Агенције.  

(3) Кориштење годишњег одмора мо-
же се привремено прекинути на за-
хтјев директора у случају кад је то 
неопходно ради извршења неодло-
жних службених послова.  

(4) У случају из става (3) овог члана, 
радник има право на надокнаду ст-
варних трошкова насталих преки-
дом кориштења годишњег одмора, 
за које подноси одговарајуће доказе. 

 
 
ДИО СЕДМИ – ПЛАЋЕНО И 
НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО 
 

Члан 27. 
(Плаћено одсуство) 

 
(1) Радник има право на плаћено одс-

уство до седам радних дана у току 
календарске године према одред-
бама Закона и колективног угово-
ра, у случају:  
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(а) ступања у брак.....5 радних дана  
(б) рођења дјетета.........3 радна дана  
(ц) теже болести или смрти члана  

уже породице, односно домаћи-
нства (по законском одређењу 
ових лица)…......5 радних дана 

       (д) склапања брака... 5 радних дана  
       (е)  селидбе.....................3 радна дана  

(ф) и другим случајевима о којима  
ће у конкретном случају  одлу-
чивати директор. 

 
(2) Радник има право на плаћено одсу-

ство са рада у трајању од најмање 
пет радних дана за припремање и 
полагање стручног испита или др-
угог испита који представља услов 
за обављање послова радног мјеста 
на које је радник распоређен. 

(3) Радник има право на плаћено одсу-
ство за вријеме образовања или ст-
ручног оспособљавања и усаврша-
вања, под условима одређеним у 
члану 15. овог Правилника, те об-
разовања за потребе синдикалног 
рада у трајању од најмање пет ра-
дних дана, уз накнаду плате коју 
одреди директор. 

(4) Радник добровољни давалац крви 
за свако даривање има право на на-
јмање један дан плаћеног одсуства. 

(5) У погледу стицања права из радног 
односа или у вези са радним одно-
сом, вријеме плаћеног одсуства см-
атра се временом проведеним на 
раду. 

(6) Радник има право на плаћено одсу-
ство и у другим случајевима и за 
вријеме утврђено Законом о раду, 
прописом кантона и колективним 
уговором. 
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Члан 28. 
(Одсуство ради задовољавања 

вјерских или традицијских потреба) 
 

Радник има право на одсуство 
до четири радна дана у једној календа-
рској години ради задовољавања њег-
ових вјерских односно традицијских 
потреба, с тим да се два дана користе 
уз накнаду платће – плаћено одсуство, 
а два дана као неплаћено одсуство. 
 

Члан 29. 
(Неплаћено одсуство) 

 
(1) Директор може раднику, на његов 

образложени захтјев, одобрити од-
суство са посла без накнаде плате - 
неплаћено одсуство у трајању до 30 
дана, у сљедећим случајевима:  

 
(а)  за припремање и полагање ис- 
       пита;  

      (б)  за судјеловање у стручним сем- 
инарима, мимо стручног образ-
овања из члана 15. овог Правил-
ника;  

(ц) за синдикалне активности у  
трајању од један радни дан у 
мјесецу;  

(д) за градњу и поправку куће или  
      стана;  
(е)  за његу члана уже породице;  

     (ф)  за сучешће на културним, спо- 
ртским сусретима и сличним 
случајевима; 

(г)  путовања у иностранство ради  
      посјете породици. 

 
(2) Одлуку о одобрењу кориштења не-

плаћеног одсуства у смислу прет-
ходног става и дужини за сваки по- 
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јединачни случај доноси директор 
водећи рачуна да се одсуствовањем 
радника не ремети процес рада.  

(3) За вријеме одсуства из става (1) ов-
ог члана права и обавезе радника 
која се стичу на раду и по основу 
рада, мирују. 

 
 
ДИО ОСМИ - ПЛАТЕ И НАКНАДЕ  
                            ПЛАТА 
 

Члан 30. 
(Регулисање плата и осталих  

накнада радника) 
  

Платће и накнаде радника (на-
кнада трошкова превоза на посао и по-
вратак са посла, накнада за исхрану, 
накнада на име кориштења годишњег 
одмора - регрес, накнада за одвојени 
живот, накнада за службено путовање, 
накнада за случај смрти, повреде на 
раду, тешке болести и инвалидности, 
накнада у случају прекобројности, као 
и остали видови накнада) те додаци на 
плату и друга материјална давања (на-
кнада за изум и техничко унапређење 
и сл.) регулисани су Правилником о 
платама и накнадама и другим мате-
ријалним правима која немају каракт-
ер плате, Законом, колективним угов-
ором и прописима кантона. 
 
 
ДИО ДЕВЕТИ – ПРЕСТАНАК 
УГОВОРА О РАДУ 
 

Члан 31. 
(Начини престанка уговора о раду) 

 
Уговор о раду престају у складу 

са чланом 94. Закона. 
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Члан 32. 

(Споразум о престанку 
 уговора о раду) 

 
(1) Захтјев, односно приједлог за зак-

ључење споразума о престанку уг-
овора о раду, може дати радник или 
директор Агенције.  

(2) Споразум о престанку уговора о 
раду закључује се у писаној форми 
и потписују га радник и директор 
Агенције.  

(3) Споразумом из ставова (1) и (2) ов-
ог члана утврђује се датум престан-
ка уговора о раду, те сва остала ме-
ђусобна права и обавезе које из пр-
екида радног односа произилазе.  

(4) Захтјев, односно приједлог за закљ-
учење споразума о престанку уго-
вора о раду радник може повући 
до момента док не буде потписан 
од стране директора Агенције. 

 
Члан 33. 

(Отказ уговора о раду) 
 
(1) Агенција може отказати раднику 

уговор о раду, уз прописани отказ-
ни рок, ако:  
 
(а) је такав отказ оправдан из екон- 

омских, техничких или органи-
зационих разлога, а не може се 
основано очекивати од Агенције 
да запосли радника на друге по-
слове или да га преквалификује 
и доквалификује за рад на дру-
гим пословима;  

(б) када радник није у могућности  
да извршава своје обавезе из ра-
дног односа. 

 
(2) Ако у периоду од једне године од 

отказивања уговора о раду у смис- 
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лу става (1) тачка (а) овог члана, Аг-
енција намјерава да запосли радни-
ка са истим квалификацијама и ст-
епеном стручне спреме или на ист-
ом радном мјесту, прије запошља-
вања других лица дужан је понуди-
ти запослење оним радницима чи-
ји су уговори о раду отказани.  

(3) Раднику не може престати радни 
однос без његове кривице уколико 
му недостаје највише пет година до 
остварења услова за пензију. 

 
Члан 34. 

(Отказ уговора о раду  
без поштивања отказног рока) 

 
Агенција може отказати уговор 

о раду раднику, без обавезе поштива-
ња отказног рока, у случају да је радн-
ик одговоран за тежи преступ, или за 
тежу повреду радних обавеза из угов-
ора о раду, а који су такве природе да 
не би било основано очекивати од Аг-
енције да настави радни однос и због 
чега је раднику након проведеног пос-
тупка изречена дисциплинска мјера – 
престанак радног односа. 
 

Члан 35. 
(Отказни рок) 

 
Отказни рок не може бити кра-

ћи од седам дана у случају да радник 
отказује уговор о раду, ни краћи од 14 
дана у случају да послодавац отказује 
уговор о раду. 
 

Члан 36. 
(Отказ са понудом измијењеног 

уговора о раду) 
 
(1) Измјене и допуне уговора о раду се  

врше путем отказа са понудом изм- 
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ијењеног уговора о раду.  

(2) О понуди за закључивање уговора 
о раду под измијењеним условима 
радник се мора изјаснити у року од 
осам дана од дана уручења понуде 
Агенције.  

(3) Ако радник прихвати понуду Аге-
нције из става (1) овог члана, задр-
жава право да пред надлежним су-
дом оспорава допуштеност такве 
измјене уговора. 

 
 
ДИО ДЕСЕТИ - ОДГОВОРНОСТ                                
РАДНИКА 
 

Члан 37. 
(Повреде обавеза из радног односа) 

 
(1) Радник одговара за повреде обаве-

за из радног односа које су утврђе-
не овим Правилником или Закон-
ом.  

(2) Повреде обавеза из радног односа 
третирају се као лакше и теже. 

 
Члан 38. 

(Лакше повреде радних обавеза) 
 

Лакше повреде радних обавеза 
и дужности су:  
 
       (а) кашњење на посао или ранији  
             одлазак са посла, без одобрења;  
       (б) напуштање службених просто- 

рија у току радног времена, без 
одобрења или из неоправданих 
разлога;  

       (ц) неуредно чување списа, подата- 
ка или друге повјерене докуме-
нтације;  

(д) необавјештавање директора о  
      спријечености доласка на пос- 

ао дуже од једног дана, без опр-   



Број 12 - страна 1960 
 

 
авданих разлога;  

      (е)  неоправдан изостанак с посла  
два дана узастопно или три да-
на у току једног мјесеца;  

    (ф)   необавјештавање о пропустима  
у вези са заштитом на раду и 
другим околностима које могу 
проузроковати штету Агенцији;  

     (г)   неучтив и некоректан однос пр- 
ема осталим радницима или ст-
ранкама, односно одбијање сар-
адње са другим радницима због 
личне нетрпељивости или дру-
гих неоправданих разлога;  

      (х)  одбијање прековременог рада у  
изузетним случајевима (виша 
сила, повећање обима посла, за-
мјена изненадно одсутног рад-
ника). 

 
Члан 39. 

(Теже повреде радних обавеза) 
 

Теже повреде радних обавеза 
радника, осим повреда прописаних за-
коном су:  
 

a) неизвршавање, несавјесно, неп-
раводобно или немарно изврш-
авање послова;  

     (б)   извршење кривичног дјела на  
      раду или у вези са радом;   

     (ц)   давање нетачних података кој- 
има се утиче на доношење ште-
тних одлука;  

(д) недолично и непрофесионално  
понашење према осталим радн-
ицима, странкама и другим ли-
цима (вријеђање, злостављање 
и сл);  

(е) злоупотреба службеног положа- 
ја и прекорачење датог овлашт-
ења;  

(ф) неовлаштено иступање у име  
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       Агенције;  
(г) изазивање туче и учествовање у  
      истој у просторијама Агенције;  
(х) долазак на посао под утјецајем  

алкохола или наркотичких сре-
дстава, или конзумирање истих 
на радном мјесту; 

(и) неовлаштено кориштење сред- 
      става Агенције у приватне сврхе;  
(ј)  неизвршавање или извршавање  

на неодговарајући начин прав-
оснажних судских одлука, одл-
ука органа управе и других ак-
ата које је донио надлежан орг-
ан;  

(к) неоправдан изостанак са посла  
узастопно пет радних дана или 
злоупотреба одсуства због при-
времене спријечености за рад;  

(л) давање нетачних података и пр- 
еварно понашање приликом за-
снивања радног односа;  

(м) прикривање и непријављивање  
учињене повреде радне дужнос-
ти или лица који је исту учинио;  

(н) одавање пословне, службене  
или друге тајне утврђене проп-
исом или општим актом Агенције;  

(о) подстицање мржње по основу  
вјерске, расне, језичке, национа-
лне или друге припадности;  

(п) неовлаштено ношење оружја у  
      Агенцији;  
(q) политичко организовање и дје- 
      ловање у просторијама Агенције;  
(р) уништење, оштећење, скривање  

или неовлаштено изношење ев-
иденције, односно документац-
ије Агенције,  

(с) одбијање извршавања послова  
радног мјеста на које је радник 
распоређен, дефинисаних Пра-
вилником о унутрашњој орган-
изацији;  



26. новембар/студени 2020. 
 
 

(т) неизвршавање или неблаговре- 
мено извршавање одлука и/или 
налога директора;  

(у) необавјештавање о привременој  
спријечености за рад (право на 
боловање), у року од три дана 
од дана наступања таквих окол-
ности;  

(в) уништавање или несавјестан од- 
     нос према имовини Агенције;  
(w) учестало кашњење на посао и  

одлазак са посла прије истека 
радног времена у више радних 
дана или неоправдано одсуство 
с посла за вријеме када је обаве-
зна присутност;  

(x)  други прекршаји и радње које  
су предвиђене као теже повре-
де радних обавеза, а које су про-
писане Законом или општим 
актом Агенције. 

 
Члан 40. 

(Поступак утврђивања повреде 
радне обавезе) 

 
(1) У случају лакше повреде радне об-

авезе, уговор о раду се не може отк-
азати без претходног писаног упо-
зорења раднику.  

(2) Писано упозорење из претходног 
става садржи опис повреде радне 
обавезе за коју се радник сматра 
одговорним и изјаву о намјери да 
се откаже уговор о раду без давања 
предвиђеног отказног рока за слу-
чај да се повреда понови у року од 
шест мјесеци након издавања писа-
ног упозорења.  

(3) Поступак утврђивања повреде рад-
не обавезе подразумијева давање 
права на одбрану раднику путем: 
(а) отварања дисциплинског посту-
пка; (б) давања права на одбрану  
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без отварања и вођења формалног 
дисциплинског поступка.  

(4) Директор дискреционо одлучује да 
ли ће у конкретном случају водити 
дисциплински поступак или ће ра-
днику дати могућност одбране на 
други начин без отварања дисцип-
линског поступка.  

(5) Поступак утврђивања повреде рад-
не обавезе је хитан. 

 
Члан 41. 

(Мјере и казне у случају утврђене 
повреде радне обавезе) 

 
(1) У случају утврђене повреде радне 

обавезе из члана 43. и члана 44. ов-
ог Правилника, раднику се могу 
изрећи сљедеће дисциплинске мје-
ре и дисциплинске казне, и то:  
 

      (а) за лакше повреде радне обавезе  
           изричу се дисциплинске мјере:  
           -  опомена и  
           -  писмена опомена.  
      (б) за теже повреде радне обавезе  
            изричу се дисциплинске казне:  
            -  умањење плате за вријеме од  

  једног до шест мјесеци, с тим  
  да умањење не може износити  
  мјесечно више од 30% од укуп- 
  не нето плате исплаћене у мје- 
  сецу у којем је изречена;  

            -  отказ уговора о раду.  
 

(2) Уговор о раду може се отказати у 
року од 60 дана од дана сазнања за 
чињеницу због које се даје отказ, 
али најдуже у року од једне године 
од дана учињене повреде. 

 
Члан 42. 

(Пријава о почињеној  
повреди радне обавезе) 

 
(1) Пријава о почињеној повреди рад- 
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не обавезе подноси се директору 
Агенције лично или путем поште.  

(2) Пријаву може поднијети анонимно 
лице, радник или странка.  

(3) У свакој фази поступка утврђивања 
радноправне одговорности, дирек-
тор може одбити или одбацити пр-
ијаву, обуставити све проведене ра-
дње, измијенити донесену одлуку, 
односно преквалификовати повре-
ду радне обавезе која се раднику 
ставља на терет. 

 
Члан 43. 

(Окончање поступка утврђивања 
повреде радне обавезе) 

 
По окончању поступка утврђи-

вања повреде радне обавезе, директор 
доноси одлуку којом:  
 

      (а) утврђује одговорност радника за  
повреду радне обавезе и изриче 
му једну од мјера и казни наве-
дених у члану 46. овог Правил-
ника;  

     (б)  утврђује да је пријава неоснова- 
на и радника ослобађа одговор-
ности или  

      (ц) обуставља поступак. 
 

Члан 44. 
(Право радника на приговор) 

 
(1) Против одлуке о изрицању неке од 

мјера и казни из члана 46. овог Пр-
авилника, радник може поднијети 
приговор Управном одбору Аген-
ције (као другостепеном органу) 
путем директора, у року од 30 дана 
од дана уручења одлуке.  

(2) Уколико радник не поднесе приго-
вор у року из претходног става или 
поднесе по протеку рока, првосте-
пена одлука постаје коначна.  
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(3) Одлука којом је одлучено о приго-
вору радника је коначна.  

(4) Приговор против одлуке из става 
(1) овог члана не одлаже извршење 
наведене одлуке. 

 
Члан 45. 

(Достављање писмена) 
 
(1) Достављање позива, обавијести, рј-

ешења, одлука и слично, у вези с 
остваривањем права и обавеза из 
радног односа врши се непосред-
ним уручивањем раднику током 
рада или достављањем на задњу 
пријављену адресу радника путем 
препоручене поште с повратниц-
ом.  

(2) У случају да се уручивање путем 
поште не може извршити, достав-
љање се врши истицањем писаног 
акта на огласној плочи Агенције, те 
ће се исти сматрати уредно достав-
љеним истеком осам дана од дана 
истицања на огласној табли. 

 
Члан 46. 

(Заштита пословних  
и личних података) 

 
(1) Подаци са којима се у обављању св-

ојих радних обавеза упознају и ко-
ристе радници, а односе се на пит-
ања од значаја за пословање Аген-
ције, пословне или личне нарави, 
појединости организације Агенци-
је, сматрају се пословном тајном у 
складу са Правилником о пословн-
ој тајни Агенције.  

(2) Радник је обавезан чувати тајну о 
приходима и другим личним пода-
цима радника до којих је дошао то-
ком обављања послова радног мјес-
та. 
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Члан 47. 
(Прикупљање података) 

 
(1) Агенција прикупља и обрађује по-

датке радника, а који су му потреб-
ни ради уредног вођења евиденци-
је из области радних односа. 

(2) У смислу става (1) овог члана наро-
чито се прикупљају ови подаци:  

 

     (a)  име и презиме радника;  
     (б)  јединствени матични број (ЈМБ);  
     (ц)   дан, мјесец и година рођења;  
     (д)   мјесто рођења;  
     (е)   адреса пребивалишта или бора- 

вишта радника (мјесто, општи 
на), те број телефона;  

     (ф)  мјесто рада;  
     (г)  занимање;  
     (х)  школска спрема;  
     (и)  стручно образовање;  
      (ј)   стручна спрема за обављање   

одређених послова, послови   
(радно мјесто) на којем радник   
 ради;  

      (к)  контакт-информације на радн- 
             ом мјесту на којем радник ради;  
      (л)  плата;  

(м) одсуства и годишњи одмори;  
(н) образовање, стручно оспособ- 

љавање и усавршавање за рад 
током трајања радног односа;  

      (о) инвалидност и радна способност;  
(п) радно вријеме радника у сатима;  

      (q)  радни стаж до запослења код  
      овог послодавца;  

      (р)  да ли је уговор склопљен на од- 
      ређено или неодређено вријеме;  
(с) да ли је радник инвалид рада;  
(т) датум заснивања радног односа;  
(у) датум престанка радног односа;  
(в) разлог престанка радног односа; 

      (w) други подаци о радницима и  
члановима њихових породица  
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чије је вођење прописано Зако-
ном или посебним прописом 
ради остваривања права на ра-
ду и у вези са радом.  

 
(3) Агенција је дужна обезбиједити пи-

сану сагласност радника за обраду 
личних података радника у случа-
јевима када је то прописано закон-
ом. 

 
Члан 48. 

(Достава података трећим лицима  
и њихово објављивање) 

 
Подаци о радницима прикуп-

љају се, обрађују, користе и достављају 
трећим лицима ради остваривања пр-
ава и обавеза из радног односа однос-
но у вези с радним односом. 
 

Члан 49. 
(Вођење евиденција) 

 
Агенција свакодневно води еви-

денцију о радницима и другим лици-
ма ангажованим на раду, која садржи 
податке о почетку и завршетку радног 
времена и другим подацима о прису-
ству радника на раду. 
 

Члан 50. 
(Законска забрана такмичења) 

 
Радник не смије за свој или ту-

ђи рачун без одобрења Агенције, скла-
пати послове из дјелатности коју обав-
ља Агенција. 
  

Члан 51. 
(Накнада штете) 

 
(1) Радник који на раду или у вези са 

радом намјерно или због крајње  
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непажње проузрокује штету Аген-
цији, дужан је штету надокнадити.  

(2) Ако је штету причинило више ра-
дника, сваки радник одговара за 
дио штете коју је проузроковао.  

(3) Ако се за сваког радника не може 
утврдити дио штете коју је проуз-
роковао, сматра се да су сви радни-
ци подједнако одговорни и штету 
надокнађују у једнаким дијеловима.  

(4) Ако је више радника проузрокова-
ло штету кривичним дјелом са ум-
ишљајем, за штету одговарају сол-
идарно.  

(5) Ако је проузрокована штета много 
већа од утврђеног паушалног изн-
оса накнаде штете, Агенција може 
захтијевати накнаду у висини ства-
рно проузроковане штете.  

(6) Радник који на раду или у вези са 
радом намјерно или због крајње 
непажње проузрокује штету трећ-
ем лицу, а штету је надокнадила 
Агенција, дужан је Агенцији надо-
кнадити износ накнаде исплаћене 
трећем лицу.  

(7) Радник је дужан Агенцији накна-
дити причињену штету у складу са 
правилима о накнади штете. 

 
Члан 52. 

(Утврђивање висине штете) 
 
(1) Уколико се висина штете и припа-

дајућа накнада не може утврдити у 
тачном износу или би утврђивање 
њезиног износа узроковало несраз-
мјерне трошкове, штета се обрачу-
нава у паушалном износу.  

(2) Паушални износ штете утврђује 
трочлана комисија.  

(3) Комисију именује директор.  
(4) Паушални износ штете комисија 

утврђује по слободној процјени. 
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Члан 53. 

(Смањење или ослобађање  
радника од обавезе) 

 
Смањење или ослобађање рад-

ника од обавезе накнаде штете може се 
провести у складу са општим прави-
лима облигационог права. 
 

Члан 54. 
(Штета коју претрпи радник) 

 
(1) Када радник претрпи штету на ра-

ду или у вези са радом, Агенција је 
дужна да му ту штету надокнади 
по општим прописима облигацио-
ног права.  

(2) О висини штете и начину накнаде 
може се закључити нагодба између 
Агенције и радника. 

 
 
ДИО ЈЕДАНАЕСТИ – ОСТВАРИВА-
ЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА ИЗ РАДНОГ 
ОДНОСА 
 

Члан 55. 
(Права и обавезе из радног односа) 

 
(1) О правима и обавезама радника из 

уговора о раду код Агенције одлу-
чује директор или друго овлаште-
но лице.  

(2) У случају повреде права радника 
из уговора о раду, а прије тражења 
заштите права код надлежног суда, 
радник и Агенција могу се догово-
рити о мирном рјешавању спора.  

(3) Радник који сматра да му је Агенц-
ија повриједила неко право из рад-
ног односа дужан је захтијевати од 
Агенције остваривање тог права у 
року од 30 дана од дана доставља-
ња одлуке којом је повријеђено ње- 
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гово право, односно од дана сазна-
ња за повреду права.  

(4) Ако Агенција у року од 30 дана од 
дана подношења захтјева за зашти-
ту права или постизања договора о 
мирном рјешавању спора из става 
(2) овог члана не удовољи том захт-
јеву, радник може у даљем року од 
90 дана поднијети тужбу пред над-
лежним судом.  

(5) Заштиту повријеђеног права пред 
надлежним судом не може захтије-
вати радник који претходно Агенц-
ији није поднио захтјев из става (3) 
овог члана, осим у случају отказа 
уговора о раду у складу са Законом.  

(6) Сва новчана потраживања из радн-
ог односа застаријевају у року од 3 
године од дана настанка обавезе. 

 
 
ДИО ДВАНАЕСТИ - ЗАШТИТА 
РАДНИКА 
 

Члан 56. 
(Сигурност и здравље на раду) 

 
Заштита права из радног одно-

са радника, у вези са сигурношћу и зд-
рављем на раду, осигурава се у складу 
са одредбама Закона и колективног 
уговора. 
 

Члан 57. 
(Обавеза упознавања и омогућавања 
упознавања са правима и обавезама) 

 
(1) Радник је дужан упознати се са пр-

описима из области радних односа, 
а Агенција омогућава упознавање 
радника о свим правима и обавеза-
ма из радних односа. 

(2) Упознавање о свим правима и оба-
везама из радних односа врши се  
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путем Службе за заједничке посло-
ве, огласне табле, поште или елект-
ронске поште на службену е-маил 
адресу радника, која се додјељује 
од стране Агенције.  

(3) Сматра се да је достављање било 
којег службеног писмена извршено 
уредно уколико је послато са служ-
бене е-маил адресе Агенције или 
директора на службену емаил ад-
ресу радника.  

(4) Овим Правилником утврђује се и 
посебна радна обавеза сваког рад-
ника да прима и одговара на пис-
мена која се шаљу путем интерног 
информационог система Агенције 
на службену е-маил адресу радни-
ка у разумном року, осим у случа-
јевима одсуства због привремене 
спријечености за рад.  

(5) Службена е-маил адреса радника 
верификује се посебним интерним 
актом Агенције. 

 
Члан 58. 

(Обавезе радника и Агенције) 
 
(1) Приликом закључивања уговора о 

раду и током трајања радног одно-
са, радник је дужан обавијестити 
Агенцију о болести или другој око-
лности која га онемогућава или би-
тно омета у извршавању обавеза из 
уговора о раду или која угрожава 
живот или здравље лица с којима 
радник долази у додир у изврша-
вању уговора о раду.  

(2) Радник је дужан бринути се о влас-
титом здрављу и сигурности, као и 
здрављу и сигурности других са 
којима ради.  

(3) Ради утврђивања здравствене спос-
обности за обављање одређених 
послова, Агенција може упутити  
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радника на љекарски преглед.  

(4) Трошкове љекарског прегледа из ст-
ава (3) овог члана сноси послодавац. 

 
Члан 59. 

(Заштита жене и материнства) 
 
(1) Агенција не може одбити да запос-

ли жену због њене трудноће, нити 
може за вријеме трудноће, кориш-
тења порођајног одсуства, те за вр-
ијеме кориштења права из чланова 
63, 64. и 65. Закона отказати уговор 
о раду жени, односно раднику који 
се користи неким од споменутих 
права.  

(2) Престанак уговора о раду на одре-
ђено вријеме не сматра се отказом 
уговора о раду у смислу става (1) 
овог члана.  

(3) Агенција је дужна жену, уз њен пи-
сани пристанак, за вријеме трудно-
ће, односно дојења дјетета, распо-
редити на друге послове ако је то у 
интересу њеног здравственог стања 
које је утврдио овлаштени љекар.  

(4) Ако Агенција није у могућности да 
осигура распоређивање жене у см-
ислу става (3) овог члана, жена има 
право на одсуство са рада уз накна-
ду плате коју одреди директор.  

(5) Привремени распоред из става (3) 
овог члана не може имати за посљ-
едицу смањење плате жене. 

 
Члан 60. 

(Порођајно одсуство) 
 
(1) За вријеме трудноће, порођаја и ње-

ге дјетета, жена има право на поро-
ђајно одсуство у трајању од једне 
године непрекидно.  

(2) На основу налаза овлаштеног љек-
ара жена може да отпочне порођај-
но одсуство 28 дана прије очекива- 
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ног датума порођаја.  

(3) Жена може користити краће поро-
ђајно одсуство, али не краће од 42 
дана послије порођаја. 

(4) Након 42 дана послије порођаја пр-
аво на порођајно одсуство може ко-
ристити и радник – отац дјетета, 
ако се родитељи тако споразумију.  

(5) Радник – отац дјетета може кори-
стити право из става 1. овог члана и 
у случају смрти мајке, ако мајка на-
пусти дијете или ако из других оп-
равданих разлога не може да кори-
сти порођајно одсуство.  

(6) Након истека порођајног одсуства, 
жена са дјететом најмање до једне 
године живота има право да ради 
половину пуног радног времена, а 
за близанце, треће и свако сљедеће 
дијете има право да ради половину 
пуног радног времена до навршене 
двије године живота дјетета, ако 
прописом кантона није предвиђе-
но дуже трајање овог права.  

(7) Право из претходног става овог чл-
ана може користити и радник – от-
ац дјетета, ако жена за то вријеме 
ради пуно радно вријеме. 

 
Члан 61. 

(Остала права у вези са порођајем  
и заштитом жене) 

 
Жена и радник – отац дјетета 

имају и остала права предвиђена Зако-
ном, која се остварују на прописан на-
чин.  
 

Члан 62. 
(Право на одсуство након истека 

порођајног одсуства) 
 

Радник има право да одсуствује 
са рада до три године живота дјетета, 
без накнаде плате, уз претходно под- 
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несени писмени захтјев директору и 
доказ да то право не користи други 
брачни друг. 
  
 
ДИО ТРИНАЕСТИ - ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 63. 
(Одговарајућа примјена закона) 

 
Супротност неке одредбе овог 

Правилника са одредбом важећег или 
накнадно донесеног закона или другог 
прописа, не утиче на ваљаност овог 
Правилника у цјелости, већ ће се умје-
сто одредбе супротне закону или друг-
ом пропису непосредно примијенити 
одговарајућа одредба закона или друг-
ог прописа.  
 

Члан 64. 
(Равноправност сполова) 

 
Одредбе овог Правилника одн-

осе се подједнако на лица мушког и 
женског спола, без обзира на род име-
нице употријебљен у тексту Правил-
ника.  
 

Члан 65. 
(Измјене и допуне Правилника) 

 
Правилник се мијења, допуња-

ва и ставља ван снаге на начин који је 
прописан за његово доношење, у скла-
ду са Законом. 
 

Члан 66. 
(Тумачење одредби Правилника) 

 
Тумачење Правилника и његов-

их појединачних одредби даје директ-
ор. 
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Члан 67. 

(Право увида у Правилник) 
 

Сваки радник има право непос-
редног увида у Правилник, његове из-
мјене и допуне. 
 

Члан 68. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења од стране Управног 
одбора, а накнадно ће се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
  
Број:13–02–120 /20    Предсједница 
21.10.2020.године  Управног одбора 
      Г о р а ж д е             Елдина Крашић,с.р. 
 

956 
 

На основу члана 1. Закона о из-
мјенама и допунама Закона о Агенци-
ји за приватизацију у Босанско-подри-
њском кантону Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, бр. 8/10 и 16/16) и члана 14. 
Статута Агенције за приватизацију у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, бр. 3/01, 
14/07, 13/19), Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ бр. 11/07 и 5/19), Уредбе о утвр-
ђивању платних разреда и коефици-
јената за плате намјештеника у канто-
налним органима државне службе 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 13/12 и 
5/19), Уредбе о накнадама и другим  



Број 12 - страна 1968 
 
 
материјалним правима која немају ка-
рактер плате („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
бр. 11/17, 12/19 и 13/19),  Колективног 
уговора за службенике органа управе 
и судске власти у Федерацији БиХ 
(„Службене новине ФбиХ“ број: 6/20), 
Управни одбор Агенције за привати-
зацију у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде, на приједлог директора,  
д о н о с и: 
  
 

П Р А В И Л Н И К 
о  платама и накнадама и другим 

материјалним правима која немају 
карактер плате запосленика 
Агенције за приватизацију у 

Босанско-подрињском кантону 
Горажде 

 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Правилником о платама и нак-
надама запосленика Агенције за прив-
атизацију у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде (у даљем тексту: Прав-
илник) уређују се основна правила за 
обрачун и исплату плата запосленика 
у Агенцији за приватизацију Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Послодавац), основна плата, 
најнижа плата, начин обрачуна плате 
и исплате плате, право на увећану пла-
ту, награђивање и друге накнаде које 
немају каракрет плате. 
 
 
II - ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ПЛАТА 
 
Основна правила за обрачун и исп-
лату плата 
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Члан 2. 

 
Послодавац је дужан запослен-

ицима исплатити једнаке плате за рад 
једнаке вриједности, без обзира на њи-
хову националну, вјерску, регионалну, 
сполну, политичку и синдикалну при-
падност и опредјељење. Послодавац не 
може запосленику обрачунати и исп-
латити плату у износу мањем од изн-
оса одређеног Колективним уговором, 
Правилником о платама и накнадама 
запосленика Агенције за приватизаци-
ју у Босанско-подрињском кантону Го-
ражде и уговором о раду. 

Плата се обрачунава једном мје-
сечно за протекли мјесец. 

Приликом исплате плате пос-
лодавац је дужан запосленику уручити 
писмени обрачун плате.  

Послодавац, ако на дан доспје-
лости не исплати плату или је не ис-
плати у цјелости, дужан је до краја мје-
сеца у којем је доспјела исплата плате 
запосленику уручити обрачун плате 
који је био дужан исплатити. 

Појединачне исплате плате ни-
су јавне. 
 
Основна плата 
 

Члан 3. 
 
 Основна плата је новчани износ 
који је послодавац дужан исплатити 
раднику за рад са пуним радним вре-
меном и нормалним условима рада за 
одговарајући посао у складу са посеб-
ним законом, гранским колективним 
уговором, појединачним колективним 
уговором и Правилником о раду. 
 

У случају да овлаштени запос-
леник замјењује директора у непреки- 



26. новембар/студени 2020. 
 
 
дном трајању дужем од 15 радних да-
на, истом припада накнада у износу 
од 15% од основне плате тог упослени-
ка за дане у којима је поступао по овл-
аштењу.  
 
Најнижа плата 
 

Члан 4. 
 
 Најнижа плата утврђује се у ви-
сини од 50 до 70% просјечне нето пла-
те исплаћене по запосленику у ФБиХ 
по посљедњем објављеном статистичк-
ом податку Федералног завода за ста-
тистику. 
  

Основица за обрачун плате уп-
осленика Агенције је исти као основи-
ца коју Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде својом одлуком утв-
рђује за државне службенике и намје-
штенике у органима управе Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

На утврђени износ из претход-
ног става додају се доприноси из плате 
у складу са посебним Законима.  
   

Послодавац не може раднику 
исплатити плату у мањем износу утв-
рђеном у ставу 1. овог члана за оства-
рени пуни фонд сати рада.  
  

Послодавац не може раднику 
обрачунати и исплатити плату у изно-
су мањем од износа одређеног Колек-
тивним уговором, Правилником о ра-
ду или уговором о раду. 
 
Утврђивање коефицијената за обра-
чун основне плате 
 

Члан 6. 
 
 Плате запосленика Агенције  
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разврставају се у платне разреде, а за 
сваки платни разред утврђују се коеф-
ицијенти за плате, према сљедећим вр-
иједностима: 
 
Директор Агенције               
- I Платни разред               1 извршилац  
                                     Коефицијент    3,95  
 
Стручни савјетник за економске и пр-
иватизацијске послове       
-VIII Платни разред            1 извршилац  
                                     Коефицијент    3,05 
 
Стручни сарадник за правне послове  
-X Платни разред                1 извршилац  
                                     Коефицијент    2,75 
 
Стручни сарадник за односе са купци-
ма и продавцима 
-X Платни разред                1 извршилац  
                                     Коефицијент    2,75 
 
Виши референт за административно-
техничке послове 
-V Платни разред                1 извршилац  
                                     Коефицијент    1,75 
 
Право на повећану плату 
 

Члан 7. 
 
 Радник има право на повећану 
плату за:  
 
• прековремени рад - најмање 25% 

нето сатнице  
• ноћни рад – најмање 25% нето сат-

нице  
• рад на дан седмичног одмора најм-

ање 15% нето сатнице 
• рад у дане празника који су по за-

кону државни празници - најмање 
40% нето сатнице 
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Сатница из претходног става је 
сатница која се примјењује по основу 
Уговора о раду или другим актом пос-
лодавца и у коју је урачунат порез на 
доходак, а не садржи доприносе из пл-
ате у складу са посебним Законима. 
Додаци се међусобно не искључују. 
 
Право на повећање за године радног 
стажа 
 

Члан 8. 
 

Основна плата повећава се за 
0,6% за сваку започету годину радног 
стажа, у складу са законом, с тим да 
повећање плате по овом основу не мо-
же бити веће од 20%. 
   

Под радним стажом у смислу 
става 1. овог члана подразумијева се и 
радни стаж проведен код истог посло-
давца укључујући промјену правног 
облика привредног субјекта (нпр. због 
продаје, насљеђивања, спајања, припа-
јања, те промјене облика друштва).  
 

За запослене у државним орга-
нима и јавним установама, који по од-
луци надлежног органа о спајању, пр-
ипајању, те промјени облика и прем-
јештају радника, а који прелазе из јед-
ног државног органа, јавне установе 
или инстутуције у други орган, устан-
ову или институцију, гранским колек-
тивним уговорима, регулисаће се пра-
во на повећање плате по основу мину-
лог рада из става 1. овога члана. 
  
Накнада за случај смрти  
 

Члан 9. 
 
(1) У случају смрти запосленика Аген-

ције, његовој ужој породици се ис- 
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плаћују трошкови сахране у изно-
су од три просјечне нето плате ис-
плаћене у Федерацији БиХ према 
задњем објављеном статистичком 
податку. 

(2) Под чланом уже породице запос-
леника у смислу из става 1. овог 
члана и става 1. члана 10. сматрају 
се они чланови који су одређени 
чланом 11. Уредбе о накнадама и 
дургим материјалним правима ко-
ја немају карактер плате (“Службе-
не новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број:11/17, 12/19 
и 13/19). 

(3) Уколико у Агенцији и осталим ор-
ганима управе раде два или више 
чланова уже породице, односно 
остварују право на исплату плате 
и накнаде из Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде, трошк-
ови сахране се исплаћују само јед-
ном члану уже породице. 

 
Накнада за случај повреде на раду, 
тешке болести и тешке инвалидности 
 

Члана 10. 
 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести и тешке инвалидности за-
посленика Агенције, или члана ње-
гове уже породице, исплаћује се у 
години када је настала повреда 
или тешка болест, односно када је 
успостављена дијагноза за то обо-
љење једнократна новчана помоћ у 
висини од једне просјечне нето пл-
ате исплаћене у Федерацији БиХ 
према задњем објављеном стстис-
тичком податку. 

(2) Запосленику може се у складу са 
расположивим средствима и на ос-
нову сагласности руководиоца Аг-
енције исплатити дио или укупни  
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трошкови лијечења тешке инвали-
дности или тешке болести у здра-
вственој установи у којој је он пл-
атио трошкове тог лијечења. Тро-
шкови лијечења исплаћују се на ос-
нову фактуре или рачуна здравст-
вених установа у којима је лијече-
ње обављено. 

(3) Под тешком болешћу из ставова 1. 
и 2. овог члана, подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда се 
доказује на основу дијагнозе однос-
но потврде издате од стране надле-
жне здравствене установе у којој 
мора бити изричито наведено и ка-
да је болест настала. 

(4) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по осн-
ову тешке инвалидности остварује 
се за утврђени степен инвалиднос-
ти од најмање од 60%. 

(5) Ова накнада одобрава се рјешењм 
које доноси руководилац Агенције. 

(6) Уколико у Агенцији и осталим ор-
ганима управе раде два или више 
чланова уже породице, односно ос-
тварују право на исплату плате и 
накнаде из Буџета Босанско-под-
рињског кантона, право на једно-
кратну новчану помоћ из става 1. 
овог члана остварује један члан 
уже породице 
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Награда за резултате рада 
 

Члана 11. 
 
(1) Запосленик који у току календар-

ске године, у периоду од најмање 
шест мјесеци непрекидно, по оби-
му и квалитету постиже натпросје-
чне резултате у раду, у извршава-
њу послова на радном мјесту на ко-
јем је распоређен, може се додије-
лити награда за те резултате рада. 

(2) Награда се утврђује до висине пол-
овине просјечне мјесечне плате ис-
плаћене у Федерацији за посљедна 
три мјесеца прије додјеле награде 
према посљедњем објављеном под-
атку Федералног завода за статис-
тику. 

(3) Одлуку о додјели награде из става 
1. овога члана доноси руководилац 
кантоналног органа управе. 

 
Накнада за исхрану у току радног 
времена (топли оброк) 
 

Члан 12. 
 
 Послодавац је обавезан да за-
посленику обезбиједи исхрану у току 
радног времена (топли оброк), у изно-
су који Влада Кантона одреди својом 
одлуком. Право на топли оброк се не 
остварује у случају одсуствовања са по-
сла по било ком основу: службени пут, 
плаћено одсуство, годишњи одмор, 
рад на терену, боловање и слично. 

Право на накнаду за исхрану за 
вријеме рада (топли оброк) припада и 
волонтеру/приправнику са пуним ра-
дним временом на основу закљученог 
уговора, а исплаћује се из средстава 
Послодавца. 
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Накнада за превоз на посао и са посла 
 

Члан 13. 
 
(1) Запосленику коме није организов-

ан превоз на посао и са посла, а чи-
је је мјесто становања од мјеста ра-
да удаљено најмање два километ-
ра, припада накнада за трошкове 
превоза у висини 50% од мјесечне 
карте градског, приградског, одно-
сно међуградског саобраћаја, с тим 
што се наканада запосленику може 
одбрити само уколико је мјесто ст-
ановања удаљено од мјеста рада 
највише 70 километара. 

(2) Право на накнаду трошкова прево-
за у градском и приградском сао-
браћају имају они запосленици ко-
ји свакодневно долазе на посао, а 
чије је мјесто стварног становања 
од мјеста рада удаљено најмање 
два километра. Право на накнаду 
трошкова превоза, у овом случају, 
остварује се на основу писменог за-
хтјева запосленика у којем се наво-
ди адреса стварног становања и ад-
реса мјеста рада, те писмени доказ 
фирме чији се превоз користи за 
долазак на посао и повратак са пос-
ла, а којим се доказује цијена мјесе-
чне карте регистрованог превозни-
ка на тој релацији, која је најнижа 
односно најповољнија за послодавца. 

(3) Право на накнаду трошкова прево-
за у међуградском саобраћају имају 
они запосленици који свакодневно 
долазе на посао из мјеста пребива-
лишта које је уједно и мјесто ства-
рног становања и враћају се у мјес-
то које се налази ван сједишта кан-
тоналног органа управе. Право на 
накнаду трошкова превоза, у овом  
случају, остварује се на основу усм- 
еног захтјева запосленика у којем се  
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наводи мјесто пребивалишта и ад-
реса стварног становања у мјесту 
рада. Уз захтјев се прилаже доказ и 
пребивалишту, те писмени доказ 
фирме чији се превоз користи за 
долазак на посао и повратак са по-
сла (дневна или мјесечна карта). 

(4) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које доноси руководилац Агенције. 

(5) Уколико јавни превоз није органи-
зован на релацији за коју се тражи 
одобравање накнаде, накнада ће се 
одобрити у висини мјесечне карте 
регистрованог превозника која је 
најнижа, односно најповољнија за 
послодавца на релацији која је иста 
у погледу удаљености мјеста стано-
вања од мјеста рада. 

(6) Злоупотреба кориштења накнаде 
из овог члана, сматра се материјал-
ном штетом и подлијеже обавези 
одговорности за штету. 

 
Регрес за годишњи одмор 
 

Члан 14. 
 
(1) Запосленик има право на накнаду 

на име регреса за кориштење годи-
шњег одмора у висини 50% прос-
јечне нето плате исплаћене у Фед-
ерацији, према посљедњем објављ-
еном статистичком податку Феде-
ралног завода за статистику. 

(2) Право на накнаду из става 1. овог 
члана има сваки запосленик који у 
току каландарске године има пр-
аво на годишњи одмор. 

 
Накнада за боловање 
 

Члан 15. 
 
(1) Запосленик има право на накнаду  
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плате за вријеме привремене спри-
јечености за рад (боловање) до 42 
календарска дана у висини његове 
нето плате исплаћене за претходни 
мјесец. 

(2) Накнаду плате за боловање преко 
42 календарска дана остварује се 
примјеном Закона о здравственом 
осигурању Федерације Босне и Хе-
церговине и пропису Кантона ко-
јим се уређује накнада за боловање. 

 
Накнада за породиљски допуст 
 

Члан 16. 
 

Запосленик има право на нак-
наду плате према прописима Кантона 
којим се уређује ова област, према мје-
сту уплате доприноса. 
 
Накнада за службено путовање 
  

Члан 17. 
 
(1) Запосленици Агенције имају право 

на накнаду трошкова службеног 
путовања на подручју Федерације, 
односно Босне и Хецееговине, као 
и за путовања у иностранство, на 
које се упућују на извршење служ-
беног задатка. 

(2) Висину и начин остваривања нак-
наде из става 1. овог члана утврђује 
Влада Кантона, посебним прописом. 

 
Право на отпремнину приликом 
одласка у пензију 
 

Члан 18. 
 

Запосленик има право на отп-
ремнину приликом одласка у пензију 
у висини својих 5 остварених нето пла- 
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та исплаћених у претходних пет мјесе-
ци или пет просјечних мјесечних пла-
та исплаћених у Федерацији према по-
сљедњем објављеном податку Федера-
лног завода за статистику, ако је то за 
њега повољније. 
 
Отпремнина за прекоборјност 
 

Члан 19. 
 
(1) Запосленик коме престане радни 

однос због прекобројности има 
право на отпремнину у износу од 
најмање шест мјесечних плата. 

(2) Прекобројни запосленик са радн-
им стажом дужим од шест година 
има право на један додатни мјесец 
отпремнине за сваку додатну год-
ину радног стажа, а највише до 12 
година радног стажа. 

Отпремина за запосленике који имају 
више од дванаест година радног стажа 
једнака је износу до 12 једномјесечних 
плата. 
(3) У обрачуну за утврђивање отпрем-

нине у обзир се узима плата запос-
леника коју је имао у посљедња три 
мјесеца прије доношења коначног 
рјешења о престанку радног одно-
са због прекобројности. 

(4) Отпремнина се обрачунава и исп-
лаћује из средстава Агенције. 

(5) Запосленик за чијим радом је пре-
стала потреба у Агенцији, има у 
року до године дана од дана прес-
танка радног односа првенство у 
поновном примању у радни одн-
ос, ако се у том времену укаже пот-
реба за обављање послова, чији је 
обим био смањен или су били ук-
инути, у складу са стручном спре-
мом која се тражи. 

(6) Запосленику не може престати ра- 
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дни однос без његове кривице уко-
лико му недостаје највише пет год-
ина до остварења услова за пензију. 

 
Осигурање од посљедица несретног 
случаја или смрти 
 

Члан 20. 
 
(1) Запосленик има право на осигура-

ње од посљедица несретног случаја 
са укључењем ризика од природне 
смрти за вријеме трајања радног 
односа у кантоналним органима 
управе. 

(2) Висина осигурања из става 1. овог 
члана одређује се према полици ос-
игурања од посљедица несретног 
случаја, односно полици осигура-
ња од ризика од природне смрти. 

 
Накнада за трошкове едукације 

 
Члан 21. 

 
Запосленик има право на накн-

аду трошкова едукације која се орга-
низује и изводи по програму обуке ор-
гана из члана 1. Уредбе о накнадама и 
другим материјалним правима која не-
мају карактер плате (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде” број:11/17, 12/19 и 13/19) или 
када се упућује на семинаре, савјетова-
ња или друге видове стручног усавр-
шавања, као и друге видове обуке пот-
ребне за рад на радном мјесту у орга-
ну у којем се налази запосленик.  
 
Посебан додатк за посебне услове рада 
 

Члан 22. 
 
(1) Запосленику Агенције  који ради  
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на пословима код којих постоје по-
себни услови рада може се утврди-
ти право на посебан додатак у ви-
сини до 20% од основне плате. 

(2) Влада Kантона ће својим прописом 
одредити послове из ставa 1. овог 
члана, који се обављају под посебн-
им условима рада након доношења 
прописа од стране институција Фе-
дерације Босне и Хецерговине, који 
ће се прецизно уредити питање по-
јединачних радних мјеста из ставa 
1. овог члана. 

 
Рјешавање о накнадама и другим 
материјалним правима 
 

Члан 23. 
 
(1) Накнаде и друга материјална пра-

ва предвиђена у одредбама овог 
Правилника, остварују се доноше-
њем рјешења. 

(2) Рјешење из ставa 1. овог члана дон-
оси руководилац Агенције. За ко-
риснике накнада по овој Уредби, 
опорезиве накнаде, осим плате, ус-
ловљене су приходовним цензусом. 
Висина приходовног цензуса деф-
инисана је Правилником о примје-
ни Закона о порезу на доходак у 
Федерацији Босне и Хецерговине, 
којим је утврђен износ до ког су ова 
примања, по основу рада, неопоре-
зива. 

 
 
Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 24. 
 
 Измјене и допуне Правилника 
врше се на начин и по поступку пред-
виђеним за његово доношење. 
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Члан 25. 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи Правилник о 
платама и накнадама и другим мате-
ријалним правима која немају каракт-
ер плате запосленика Агенције за пр-
иватизацију у Босанско-подрињском 
кантону Горажде број: 13-05-56 /16 од 
11.08.2016. године.            
 

Члан 26. 
 
 Овај Правилник ступа на снагу 
даном давања сагласности од стране 
Управног одбора Агенције. 
 
Број:13-02-119/ 20             Предсједница 
15.10.2020.године          Управног одбора 
     Г о р а ж д е            Елдина Крашић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржаној 
дана  14.10.2020. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Записника са 31. редовне 
сједнице Општинског вијећа Пале 

 
Члан 1. 

 
 Овим је Закључком Општинско 
вијеће Пале једногласно усвојило запи-
сник са 31. редовне сједнице Општин-
ског вијећа Пале, одржане дана 24.07. 
2020. године. 
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Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02–04-85/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                 Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”,  
бр. 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. По-
словника Општинског вијећа Општи-
не Пале („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
4/08), Општинско вијеће Општине Па-
ле, на својој XXXII редовној сједници, 
одржаној дана 14.10.2020.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ  
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАЛЕ  

ЗА ПЕРИОД 2021-2027. ГОДИНA 
 

Члан 1. 
 
 Усваја се Стратегија  развоја Оп-
штине Пале за период 2021-2027. годи-
нa. 
  

Члан 2. 
 

Стратегија развоја Општине Па-
ле за период 2021-2027. годинa чини 
саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити об- 
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јављена у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“.  
 
Број:02-24-86/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
     П р а ч а                  Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 13. став (2) тач-
ка 9) Закона о принципима локане са-
моуправе („Службене новине ФБиХ“ 
број: 49/06 и 51/09) и члана 24. Стату-
та Општине Пале („Службенe новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 19/07, 11/08 и 6/13), Општи-
нско вијеће Пале, на XXXII редовној сј-
едници, одржаној дана 14.10.2020. год-
ине, д о н и ј е л о  ј е: 
 
 

О Д Л У К У 
o измјени и допуни Одлуке о 

утврђивању регистра назива улица, 
тргова и мостова на подручју 

oпштине Пале 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Oдлуком врше измјенe 
и допунe Одлуке о утврђивању регист-
ра назива улица, тргова и мостова на 
подручју oпштине Пале („Службенe 
новине Босанско подрињског кантона 
Горажде“, број: 7/17), тако што:  
 

- У наслову Одлуке иза ријечи „наз-
ива“ додаје се ријеч „насеља“ тако 
да наслов гласи: 

 

„Одлука о утврђивању регистра наз-
ива насеља, улица, тргова и мостова на 
подручју Општине Пале“. 
 

Члан 2. 
 
 Иза члана 4. dодаје се члан 4.а, 
који гласи: 
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 На подручју oпштине Пале, у 
насељеним мјестима, утврђују се нази-
ви насеља  како слиједи:  
 
- у насељеном мјесту Турковићи утв-

рђује се насеље „Стубице“, 
- у насељеном мјесту Бројнићи утвр-

ђују се насеља „Припоришта и Ре-
видо“, 

- у насељеном мјесту Вражалице  ут-
врђује се насеље „Крива Драга“, 

- у насељеном мјесту Чемерница  ут-
врђују се насеља „Доња Чемерни-
ца, Горња Чемерница, Доње Баре, 
Средње Баре и Горње Баре“.  

- у насељеном мјесту Чаљадинићи   
утврђују се насеља „Луње и Под-
нехаје“, 

- у насељеном мјесту Шаиновићи   
утврђује се насеље „Прешпица“, 

- у насељеном мјесту Хреновица   ут-
врђују се насеља „Каљани и Срда-
ни“. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке, у ск-

ладу са одредбама Правилника о сад-
ржају и начину вођења евиденција, 
Агенције за идентификациона доку-
мента, евиденцију и размјену података 
БиХ – ИДДЕЕА, надлежано је Минис-
тарство унутрашњих послова Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“.  
 
Број:02–19-87/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 



26. новембар/студени 2020. 
 
 
960 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржаној 
дана 14.10.2020. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о неусвајању  Приједлога Одлуке о 

накнадама вијећницима  и секретару 
Општинског вијећа  Пале 

 
Члан 1. 

 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале не усваја Приједлог Одлу-
ке о накнадама вијећницима  и секре-
тару Општинског вијећа  Пале, који су 
предложили клубови вијећника СДП 
и А-СДА, из разлога што о овом пита-
њу треба да одлучује нови сазив Опш-
тинског вијећа. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-88/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 4. став 2. Зако-
на о министарским, владиним и друг-
им именовањима Федерације Босне и  

Број 12 - страна 1977 
 

 
Херцеговине („Службене новине Бос-
не и Херцеговине“, број:12/03 и 34/03), 
члана 24. Статута Општине Пале („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 19/07, 11/08 и 
6/13) и члана 33. Статута Јавног стам-
бено-комуналног, грађевинског и усл-
ужног предузећа „Прача“, Општинско 
вијеће Пале, на својој XXXII редовној 
сједници, одржаној дана 14.10.2020. го-
дине, д о н о с и:   
                                                                                                          
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Управног одбора  

ЈКП „Прача“ 
 
1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора  Јавног стамбено-комуналн-
ог, грађевинског и услужног пре-
дузећа „Прача“, у сљедећем саста-
ву: 

 
- Едиб Сиповић - предсједник, 
- Нермин Чоло - члан,  
- Фуад Црнчало - члан, 
- Мемсур Спаховић - члан, 
- Јусуф Чоло - члан. 

 
2. Рјешење ступа на снагу даном дон-

ошења, а накнадно ће се објавити у  
„Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 

 
Број:02-04-89/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 4. став 2. Зако-
на о министарским, владиним и друг-
им именовањима Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Бос-
не и Херцеговине“, број:12/03 и 34/03), 
члана 24. Статута Општине Пале („Сл- 
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ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 19/07, 11/08 и 
6/13) и члана 33. Статута Јавног стамб-
ено-комуналног,  грађевинског и услу-
жног предузећа „Прача“, Општинско 
вијеће Пале, на својој XXXII редовној 
сједници, одржаној дана 14.10.2020. го-
дине, д о н о с и:    
                                                                                                           
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора  

ЈКП „Прача“ 
 
1. За предсједника и чланове Управн-

ог одбора Јавног стамбено-комуна-
лног, грађевинског и услужног пр-
едузећа „Прача“, на период од ше-
здесет дана  именују се: 
 

- Салиспахић Авдо,  предсједник, 
- Чоло  Нермин, члан, 
- Велагић Мелдин, члан, 
- Брдарић Кемал, члан, 
- Драковац Семир, члан. 

 
2. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења, а накнадно ће се објавити 
у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 

 
Број:02-04-90/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 
 

963 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржаној  

26. новембар/студени 2020. 
 
 
дана 14.10.2020. године,  д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Периодичног извјештаја  

о извршењу Буџета за период 
01.01.2020. до 30.06.2020. године 

 
Члан 1. 

 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале усваја Периодични извје-
штај о оствареним приходима и  извр-
шеним расходима из Буџета Општине 
Пале, за период 01.01.2020. до 30.06. 
2020. године 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-11-91/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (”Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (”Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” бр. 
04/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој XXXII редовној  сједни-
ци, одржаној дана 14.10.2020. године,   
д о н о с и: 
    
 

З А К Љ У Ч А К 
о упућивању Нацрта Буџета 

Општине Пале  за 2021. годину,  
на јавну расправу 



26. новембар/студени 2020. 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком упућује се у 
процедуру јавне расправе Нацрт Буџ-
ета  Општине Пале за 2021. годину. 
 

Члан 2. 
 

Јавну расправу ће организовати 
и водити Служба за привреду,  буџет, 
финанције, борачко-инвалидску и со-
цијалну заштиту, општу управу и мат-
ичну евиденцију. 
 

Члан 3. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-92/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
     П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана  24. Статута 
Општине Пале (”Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (”Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” бр. 
04/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој XXXII редовној  сједни-
ци, одржаној дана 14.10.2020. године,  
д о н о с и: 
    
 

З А К Љ У Ч А К 
о упућивању Нацрта Одлуке  

о извршењу Буџета Општине Пале  
за 2021. годину, на јавну расправу 
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Члан 1. 

 
Овим се Закључком упућује у 

процедуру јавне расправе Нацрт Одл-
уке о извршењу Буџета Општине Пале 
за 2021. годину.  
 

Члан 2. 
 

Јавну расправу ће организовати 
и водити Служба за привреду, буџет, 
финанције, борачко-инвалидску и со-
цијалну  заштиту, општу управу и ма-
тичну евиденцију. 
 

Члан 3. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-93/20        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
     П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржаној 
дана 14.10.2020. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о непримању к знању Информације 
Организацијског одбора именованог 

поводом  „Дана отпора мјесне 
заједнице Прача 2020. године“ 
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Члан 1. 

 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале одбило је да  прими к зна-
њу  Информацију  о проведеним акти-
вностима и утрошеним новчаним сре-
дствима, коју је сачинио Организацио-
ни одбор именован поводом „Дана от-
пора Мјесне заједнице Прача 2020. го-
дине“, из разлога што недостаје фина-
нсијски дио Информације. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-94/20        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
     П р а ч а                    Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржаној 
дана 14.10.2020. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о неприхватању Захтјева 
 ЈУ Дом здравља Прача 

 
Члан 1. 

 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале не прихвата Захтјев ЈУ 
Дом здравља Прача, којим тражи од- 

26. новембар/студени 2020. 
 
 
обравање провођења екстрерне ревиз-
ије и давања мишљења о  статусу сми-
јењеног директора, до окончања жал-
беног поступка. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-95/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржаној 
дана 14.10.2020. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Мишљења  
Централне изборне комисије 

 Босне и Херцеговине 
 

Члан 1. 
 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању  Мишљење  
Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине, поводом Закључка о пр-
ихватању иницијативе за покретање 
поступка опозива начелника Општине 
Пале,  изабраног на Локалним избори-
ма 2016. године 



26. новембар/студени 2020. 
 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-96/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                  Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржан-
ој дана 14.10.2020. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о ослобађању  плаћања закупнине  

за пословни простор  за период  
од 3 мјесеца 

 
1. Ресторан „ЈАХОРИНА“, ослобађа 

се плаћања закупнине за пословни 
простор у улици Химзе Сабље бр. 
37, који користи по Уговору о заку-
пу брoj:04/1-23-4-174-2/17 од 01.04. 
2007.године, којим је утврђена зак-
упнина у мјесечном износу од 
194,50 КМ.  

   
2. Ресторан Јахорина се ослобађа зак-

упнине на период од 3 (три) мјесе-
ца- од 01.10.2020. до 31.12.2020. год-
ине. 

 
3. Овај Закључак ступа на снагу дан- 

ом усвајања, а накнадно ће бити  

Број 12 - страна 1981 
 
 
објављен у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“. 

 
Број:02-04-97/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                   Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XXXII редовној сједници, одржа-
ној дана 14.10.2020. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о ургентном рјешавању проблема 

превоза ученика и путника  
на релацији Горажде - Прача 

 
1. Овим Закључком Општинско вије-

ће Пале од Министарства за перив-
реду Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарства за об-
разовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског канто-
на Горажде тражи:  
 

- да у хитном поступку ријеши 
проблем превоза ученика и пу-
тника на релацији Горажде – 
Прача. 

- да регистрована аутобуска ли-
нија Горажде – Прача, редовно 
саобраћа у утврђеном терми-
ну, без обзира да ли ученици 
похађају наставу или не. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу дан- 



Број 12 - страна 1982                                                                   26. новембар/студени 2020. 
                                                                 

 
ом усвајања, а накнадно ће бити објављен у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Го-ражде“. 

 
Број:02-04-98/20                                                                                                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
14.10.2020.године                                                                                             ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а                                                                                                             Алмин Ћутук,с.р. 

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