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ГОРАЖДЕ

Аконтација за III квартал 2016. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

Obrazloženje

567
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine za
utvrđivanje ustavnosti Zakona o šumama, koji je donijela Skupština Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, na osnovu
člana IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 18.05.2016. godine, donio je

PRESUDU
Utvrđuje se da je Zakon o šumama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br.: 4/13 i 5/13)
u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Presudu objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i „Službenim
novinama Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde“.

1.

Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je dana 12.02.2015. godine
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud
Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Zakona o šumama (u daljem tekstu:
osporeni Zakon), koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 12.03.2013. godine.
Na osnovu člana IV.C.3.10.(2) b)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
podnosilac zahtjeva je ovlašten za podnošenje zahtjeva.
Prema Obavijesti broj: 01-26-1019
/15 od 30.09.2015. godine, podnosilac
zahtjeva je u cijelosti ostao pri zahtjevu.
2. Stranke u postupku
U skladu sa članom 39. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom
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Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i
37/03) stranke u postupku u ovom predmetu su: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, kao podnosilac zahtjeva i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde (u daljem tekstu: Skupština kantona), kao donosilac osporenog Zakona.
3. Bitni navodi zahtjeva
Podnosilac zahtjeva navodi da je
Skupština kantona, donijela osporeni Zakon na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 12.03.2013. godine. Osporenim Zakonom se uređuje uzgoj, zaštita i raspolaganje šumom i šumskim zemljištem, kao
prirodnim bogatstvom, s ciljem očuvanja
biološke raznolikosti, te osiguranja na principima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti, finansiranje, nadzor nad primjenom
ovog Zakona, krivične odredbe, kao i druga pitanja od značaja za šume i šumsko
zemljište.
Ističe da je osporeni Zakon u nesaglasnosti sa odredbom člana III.1.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je utvrđeno da je u isključivoj nadležnosti Federacije utvrđivanje ekonomske
politike, uključujući planiranje i obnovu,
te politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou.
Imajući u vidu ekonomsku politiku, odnosno fiskalnu politiku kao jedan
njen segment, ukazuje na odredbu člana
68. osporenog Zakona, kojom je propisana obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma za sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti na
području kantona, kao i dijelove pravnih
lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na području Kantona, u visini od 0,05% od ukupno ostvarenog prih-
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oda, koja se uplaćuje isključivo u korist
Budžeta Kantona. Dalje citira odredbe člana 53. osporenog Zakona kojim je propisana naknada za korištenje državnih
šuma, člana 59. u vezi naknade za promjenu namjene šumskog zemljišta, člana
61. u vezi naknade zakupa šumskog zemljišta, te člana 62. u vezi naknade za uspostavu prava služnosti na državnoj šumi i šumskom zemljištu, ističući da se navedene naknade nijednim dijelom ne uplaćuju u korist Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine. Prema podnosiocu zahtjeva, nije sporno da je pitanje ekonomske
politike, u koju spada i fiskalna politika,
a čiji je sastavni dio poreska politika, u
isključivoj nadležnosti Federacije Bosne i
Hercegovine.
Ukazuje na odredbe čl. 6.-13. osporenog Zakona, kojim je propisano planiranje na šumi i šumskom zemljištu kroz donošenje šumarskog programa, šumsko-razvojnih planova, formiranja šumskoprivrednih područja i donošenje šumskoprivrednih osnova za upravljanje šumom i šumskim zemljištem. Navodi da je,
odredbama čl. 58.-62. osporenog Zakona
propisano je izdvajanje iz šumskoprivrednog područja, promjena namjene šumskog zemljišta, gradnja u šumi, zakup šumskog zemljišta i uspostava prava službenosti na državnom šumskom zemljištu. Članom 25. osporenog Zakona, propisan je postupak obnove šumskog zemljišta. Sve navedeno prema mišljenju podnosioca zahtjeva spada u isključivu nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine, a
ne kantona. Ističe da je osporenim Zakonom politika zaštite čovjekove okoline i
korištenje prirodnih bogatstava propisana kao isključiva nadležnost kantona, što
nije u saglasnosti sa odredbama člana
III.2. c) i h) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine. To se odnosi na odredbe čl.

26. јул/српањ 2016

23.-24. osporenog Zakona, kojim je propisana zaštita protiv biotičkih i abiotičkih
agenasa, dok je odredbama čl. 27.-36. i
člana 39. osporenog Zakona propisan način proglašenja šume i šumskog zemljišta
sa posebnim režimom gospodarenja i zaštita šuma i njihovih funkcija. Podnosilac
zahtjeva ističe da navedeni poslovi spadaju u poslove zaštite čovjekove okoline,
koji su u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona.
Podnosilac zahtjeva navodi i ostale nadležnosti iz osporenog Zakona, koji
spadaju u zajedničke nadležnosti Federacije i kantona, kao što je korištenje nedrvnih šumskih proizvoda (član 37.) i prenošenje poslova gospodarenja državnim šumama (član 51.).
Članom III.2.c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, je utvrđeno
da su pored ostalih nadležnosti, Federacija i kantoni nadležni za zaštitu čovjekove okoline i korištenje prirodnih bogatstava. U skladu sa članom III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ove nadležnosti se mogu ostvarivati zajednički ili
odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti, o čemu se kantoni i federalna vlast dogovaraju na trajnoj osnovi. Podnosilac zahtjeva smatra
da federalna vlast utvrđuje politiku i donosi zakone u skladu sa utvrđenim nadležnostima, a da kanton utvrđuje politiku
i provodi zakone Federacije Bosne i Hercegovine, koji su doneseni na osnovu trajnog dogovora federalne vlasti sa kantonima. Ističe da prilikom donošenja osporenog Zakona, nije provedena procedura
propisana odredbama člana III.3.(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a koja
se odnosi na međusobno dogovaranje na
trajnoj osnovi u pogledu zajedničkih ovlasti, jer Kanton nije kontaktirao federalnu
vlast u postupku donošenja osporenog
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Zakona, niti je dobio saglasnost za uređivanje zajedničkih nadležnosti koje su predmet osporenog Zakona.
Također navodi da je osporeni
Zakon u nesaglasnosti i sa članom 18.
stav 2. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br.:
8/98, 10/00 i 5/03) kojim je propisano da
zajedničke nadležnosti Federacije i kantona iz člana 17. istog Ustava, kanton vrši
u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima, a u slučaju da takav dogovor ne
postoji, te nadležnosti će kanton vršiti
cjelovito i samostalno. Prema podnosiocu
zahtjeva nije sporno da Kanton nije ni
pokušao da postigne dogovor sa federalnim vlastima. Postupajući na ovaj način u
vrijeme donošenja osporenog Zakona,
Kanton nije proveo postupak međusobnog dogovaranja na trajnoj osnovi sa federalnom vlašću propisan Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Također ističe, da je osporeni Zakon u suprotnosti sa
članom 6. stav 1. tačka 7. Zakona o koncesijama („Službene novine Federacije
BiH“, br.: 42/02 i 60/06) kojim je propisano da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nadležna za odlučivanje o dodjeli koncesije za korištenje šuma i šumskog zemljišta. Polazeći od odredbi čl. 51. i
53. osporenog Zakona, kojim se propisuje
naknada za korištenje državnih šuma,
koja u svojoj naravi jeste koncesiona naknada, nesporno je da je osporeni Zakon u
suprotnosti sa Zakonom o koncesijama
Federacije Bosne i Hercegovine, pa i sa
Zakonom o koncesijama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03), i koji u članu 4. kao predmet koncesije ne propisuje šumu i šumsko zemljište.
Podnosilac zahtjeva na kraju predlaže da Ustavni sud Federacije nakon
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provedene javne rasprave utvrdi da osporeni Zakon nije u skladu sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Ustavni sud Federacije je u skladu
sa članom 16. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, dana 03.03.2015. godine zatražio od Skupštine kantona da dostavi odgovor na zahtjev podnosioca.
U odgovoru na zahtjev koji je dana 06.04.2015. godine dostavila Ustavna i
zakonodavno-pravna komisija Skupštine
kantona, navodi da je Skupština ovog
kantona donijela osporeni Zakon, imajući
u vidu da je nakon donošenja presude
Ustavnog suda Federacije broj: U-26/08
od 14.04.2009. godine i Presude broj: U28/10 od 23.03.2012. godine, ova oblast
bila neuređena. Zbog nepostojanja propisa pojavila se bespravna sječa šuma, devastacija šume, bespravno stavljanje u promet, nemogućnost preduzimanja sankcija
za počinioce eventualnih prekršaja i krivičnih djela, nemogućnosti ostvarivanja
prava vlasništva od strane vlasnika privatnih šuma, nemogućnosti rada organa
uprave i upravnih organizacija vezanih
za poslove šumarstva, te niz drugih ograničenja. Ističu da podnosilac zahtjeva ne
uzima u obzir podijeljenu nadležnost,
odnosno zajedničku nadležnost Federacije i kantona iz člana III.2. a), e) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je regulisano garantovanje i provođenje ljudskih prava, socijalne politike i
korištenje prirodnih bogatstava. U pogledu garantovanja i provođenja ljudskih
prava, navode prava privatnih vlasnika
šuma koji bez Zakona o šumama nisu u
mogućnosti ostvariti svoja prava.
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Zbog neuređenosti ove oblasti,
nije moguće ni korištenje prirodnih bogatstava, ali ni njihova zaštita. Pozivaju se
na odredbu člana III.4. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, kojom su utvrđene
sve nadležnosti, koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. Naglašavaju da zbog nepostojanja propisa o šumama nije
bilo moguće regulisati i osigurati javne
službe koje bi osiguravale zaštitu šuma,
misleći na čuvare šuma i druga javna ovlaštenja koja su povjerena Kantonalnoj
upravi za šumarstvo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i resornim ministarstvima. Zbog nedostatka propisa na
federalnom nivou ove službe nisu mogle
funkcionisati. Ističu da je drugi važan
razlog za donošenje propisa taj što šume
imaju i ekonomsku funkciju, i važnost za
lokalno poslovanje privrednih subjekata,
a prije svega javnog preduzeća koje gazduje državnim šumama.
Smatraju da je Kanton, imajući u
vidu utvrđene nadležnosti iz člana V.1.1.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
imao pravo ali i obavezu za preduzimanje svih mjera zaštite priznatih prava i sloboda koje preduzima i Federacija Bosne
i Hercegovine.
Naglašavaju, da je osporenim Zakonom propisano da su šume državno
vlasništvo, a ne vlasništvo kantona, a da
je prelaznim i završnim odredbama propisano da će se primjenjivati do donošenja federalnog zakona o šumama.
Kako osporeni Zakon ima temporalni karakter u pogledu njegove pravne
snage i primjene, to ukazuje na činjenicu
da je njegov cilj privremena zaštita šuma
i njeno optimalno korištenje za period u
kome ne postoji zakon na federalnom nivou.
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5. Relevantno pravo
А.Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Član III.1.b)
U isključivoj su nadležnosti Federacije:
b) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou,
Član III.2.c) i h)
Federalna vlast i kantoni nadležni
su za:
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ivati politiku i donositi zakone koji se
tiču svake od ovih nadležnosti.
4. U vršenju ovih nadležnosti, u skladu
sa ovim ustavom i svojim kantonalnim ustavom, kantoni će se obraćati
međukantonalnom savjetu za koordinaciju rješavanja međukantonalnih
pitanja i za dosljedno rješavanje pitanja koja se tiču interesa van njihovih
kantonalnih granica, te provodit će
odluke, učestvovati u odlučivanju, i,
kad je potrebno, predlagati odluke u
zakonodavnim tijelima. Kantoni imaju pravo utvrđivati politiku i provoditi zakone koji se tiču svake od ovih
nadležnosti.
Član IV.C.3.10.(2) b)

c) politiku zaštite čovjekove okoline;
h) korištenje prirodnih bogatstava
Član III.3.
1. U skladu sa potrebama, nadležnosti
iz člana III.2. mogu biti ostvarene zajednički ili odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti.
2. U pogledu ovih nadležnosti kantoni i
federalna vlast dogovaraju se na trajnoj osnovi.
3. U vršenju ovih nadležnosti, kada se
radi o zakonima i drugim propisima
koji su obavezujući na području cijele
Federacije, u skladu sa ovim ustavom
i odlukama Parlamenta Federacije, federalna vlast će postupiti uzimajući u
obzir kantonalne nadležnosti, različite situacije u pojedinim kantonima i
potrebu za fleksibilnošću u provođenju. Federalna vlast ima pravo utvrđ-

Ustavni sud:
b) na zahtjev Premijera, kantona ili jedne trećine poslanika u zakonodavnom tijelu kantona, utvrdiće da li su
ustav kantona ili amandman na ustav, predloženi zakon ili zakon koga
je usvojilo to zakonodavno tijelo, u
skladu sa ovim ustavom;
Član IV.C.3.12. b)
Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, posebno kada:
b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis Federacije ili bilo kog kantona, grada ili bilo
koje općine nije u skladu sa ovim ustavom. Taj ili drugi propis neće se
primjenjivati, odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko se izmijeni na način
koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prelazna rješenja, koja ne mogu
biti na snazi duže od šest mjeseci.
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B. Zakon o postupku pred Ustavnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, brој: 6/95 i 37/03)
Član 40. stav 1.
Usvojeni ili predloženi zakon ili
drugi propis organa federalne, kantonalne ili općinske vlasti za koje Ustavni sud
utvrdi da nije u skladu sa Ustavom neće
se primjenjivati od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno predloženi zakon ili drugi propis neće stupiti
na snagu.
C. Zakon o koncesijama
(„Službene novine Federacije BiH“,
br.: 40/02 i 61/06)
Član 6.
Vlada Federacije odlučuje o dodjeli koncesije za:
7. korištenje šuma i šumskog zemljišta;
D. Ustav Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde
(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98,
10/00 i 5/03)
Član 17.
Zajedničke nadležnosti sa Federacijom
Kanton zajedno sa Federacijom,
samostalno ili u koordinaciji sa federalnom vlasti vrši sljedeće nadležnosti:
…
c) politika zaštite čovjekove okoline;
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h) korištenje prirodnih bogatstava
Član 18.
Vršenje nadležnosti
Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i
Federacije.
Nadležnosti iz člana 17. ovog Ustava (zajedničke nadležnosti) Kanton vrši
u obimu dogovorenom sa federalnom
vlasti. U slučaju da takav dogovor ne postoji, te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.
E. Sudska praksa Ustavnog suda
Federacije
Presuda broj:U-26/08 od 14.04.2009.
godine („Službene novine Federacije
BiH“, br.: 36/09 i 16/11) i Presuda broj:
U-28/10 od 23.03.2011. godine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 34/11 i
27/12).
Presude broj: U-5/15 od 04.11.2015.
godine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 18/16), U-6/15 od 23.03.2016.
godine, broj: U-7/15 od 12.01.2016. godine („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 26/16), broj: U-8/15 od 27.01.2016.
godine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 29/16), broj: U-11/15 od
27.01.2016. godine, broj: U-12/15 od
27.01.2016. godine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 23/16) i U-13/15
od 23.03.2016. godine.
6. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Kako se zahtjev suštinski pretež-
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nim dijelom oslanja na osporavanje načina ostvarenja zajedničke nadležnosti u
oblasti korištenja prirodnih bogatstava
između federalne vlasti i ovdje konkretno Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, to je bilo potrebno utvrditi određene činjenice u pogledu načina ostvarivanja ovih nadležnosti u Federaciji Bosne i
Hercegovine generalno, ali i u konkretnoj
oblasti. Na osnovu navoda obje strane u
ovom postupku, te obavještenja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01/c-11-1366/15
od 03.11.2015. godine i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
broj: 02-02-1366/15 od 13.10.2015. godine
koji su pribavljeni u toku priprema za
javnu raspravu, u predmetu broj: U-5/15,
a relevantni i u ovom postupku, nesporno je potvrđeno da nije pokrenuta procedura za uspostavljanje trajnog dogovora
za vršenje ovlaštenja iz člana III.2. Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine, niti je
ova oblast zakonodavno normirana na
način da je uspostavljen dogovor o načinu njenog ostvarivanja, kako to propisuje
član III.3.(2) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine. Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine ne propisuje, u okviru relevantnih odredbi, davanje saglasnosti i
kao nužni element za ostvarivanje zajedničke nadležnosti. Naprotiv, relevantne
odredbe upućuju na dogovaranje kao instrument kojim bi se oblasti iz ove nadležnosti uredile na ustavan način.
Činjenica je da trajni dogovor između federalne i kantonalne vlasti, koji
je ustavni imperativ za ustavno regulisanje nadležnosti Federacije i kantona nije
nikada uspostavljen, niti ima podataka
da je u generalnoj ili barem po pojedinim
oblastima, kao takav, uspostavljen između Federacije i svih kantona, kako to nalaže citirana odredba, niti je izvršena pod-
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jela o načinu ostvarivanja istih nadležnosti, kako je propisano naprijed citiranim članom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Praktično, u ovom predmetu
podnosilac zahtjeva po prvi put problematizuje ustavni osnov za donošenje određenog propisa u najvećem dijelu zbog
načina izvršavanja nadležnosti koje su
ustavno dodijeljene i Federaciji Bosne i
Hercegovine i kantonima iz razloga ne
traženja saglasnosti, odnosno nepostojanja dogovora između federalne i kantonalnih vlasti. Logično bi pritom bilo da
upravo federalni nivo vlasti inicira sa svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavljanje tog ustavnog mehanizma, propisanog upravo da bi se ustavno preciznije razgraničile oblasti koje je
potrebno („u skladu sa potrebama“) zakonodavno urediti zajednički, odvojeno ili
pak od strane kantona koordinirano putem federalne vlasti, kako je i propisano
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Zbog toga je Ustavni sud Federacije, imajući u vidu da je osporeni Zakon
temporalnog karaktera (do stupanja na
snagu federalnog zakona, odnosno do
donošenja zakona o šumama na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine, kako je
to propisano u članu 84. osporenog Zakona) imao zadatak utvrditi šta u stvari
predstavlja ustavna sintagma „u skladu
sa potrebama“, imajući u vidu da kantoni imaju pravo utvrđivati politiku i provoditi zakone koji se tiču svake od ovih
nadležnosti. Konkretno, da li je Skupština kantona imala „potrebu“ da ovu oblast iz „zajedničke“ nadležnosti uredi samostalno. Pritom su bitne dvije činjenice:
Prvo, nesporno je među stranama
u postupku, a utvrđeno i iz naprijed navedenih presuda ovog Suda, da je oblast
šuma i šumskog bogatstva zakonski neuređena još od 2009. godine. Presudom

Број 9 – страна 1916

ovog Suda broj U-26/08 od 14.04.2009.
godine je utvrđeno da Zakon o šumama
na federalnom nivou povrjeđuje pravo
na lokalnu samoupravu, a kako Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u ostavljenom roku nije postupio po nalogu iz
presude, to se isti zakon prestao primjenjivati sa 27.11.2009. godine. Nadalje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o šumama („Službene novine Federacije BiH“, br.: 83/09, 26/10,
33/10 i 38/10) kojom je preuzela funkcije
zakonodavne vlasti i samostalno uredila
ovu oblast, što je bio osnov za donošenje
presude Ustavnog suda Federacije broj:
U-28/10 od 23.03.2011. godine, kojom je
osporena uredba ocijenjena na način da
povrjeđuje pravo Općine Konjic na lokalnu samoupravu i dat ponovo rok, od šest
mjeseci, da Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine zakonski uredi ovu oblast.
Utvrđeno je da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije postupio po citiranim presudama.
Drugo, evidentno je da je zakonska neuređenost ove oblasti proizvela i
proizvodila bi velike štetne posljedice po
šume i šumsko bogatstvo, kao jedan od
najznačajnijih resursa u Federaciji Bosne
i Hercegovine. U prilog tome je i činjenica da je većina kantona donijela zakone
iz ove oblasti. Nije bez značaja i činjenica
da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kada je pred ovim Sudom opravdavala donošenje Uredbe o šumama upravo
na način da se, a što proizlazi iz obrazloženja Presude ovog Suda broj: U-28/10
od 23.03.2011. godine, pozivala na nemogućnost da se donese zakon i da je donijela citiranu uredbu imajući u vidu činjenicu o neizmjernim posljedicama koje bi
nastale zbog nepostojanja materijalnog
propisa iz ove oblasti. Gotovo identično,
ali u ovom predmetu zakonodavna vlast,
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donosilac osporenog Zakona u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde, objašnjava potrebu da samostalno uredi ovu materiju, jer nivo Federacije Bosne i Hercegovine to nije učinio duži niz godina. Nesporna je činjenica da, primjera radi, nepostojanje materijalnog propisa i u praksi
i teoretski omogućava nekontrolisanu sječu i korištenje ovog prirodnog bogatstva.
Ustavni sud Federacije je zaključio da je u konkretnom slučaju postojala
potreba, odnosno da je donosilac osporenog Zakona nužno morao intervenisati
na način da, do donošenja propisa na federalnom nivou, potpuno samostalno i u
cijelosti zakonski reguliše ovu oblast, imajući u vidu ustavom propisani način ostvarivanja funkcija federalne i kantonalnih vlasti u oblasti korištenja prirodnih
bogatstava i ekološke zaštite. Stoga je Skupština kantona imala ustavno ovlaštenje
za donošenje osporenog Zakona i isti je u
saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine.
Podnosilac zahtjeva je osporio način donošenja zakona i, kako je navedeno
u zahtjevu, sa stanovišta posrednog uplitanja u isključive nadležnosti Federacije
Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije smatra da osporeni Zakon u cijelosti reguliše šumsko upravljanje i gazdovanje sa aspekta korištenja prirodnih bogatstava, te da nije ni posredno ni neposredno povrijedio nadležnost Federacije
Bosne i Hercegovine u oblasti ekonomske, odnosno fiskalne politike. Potpuno
zakonsko regulisanje je bilo nužno, a federalni nivo, ukoliko je bio zainteresovan
za regulisanje ove oblasti i zbog ubiranja
određenih naknada i taksi, imao je počev
od 2009. godine, a ima takvu mogućnost i
danas, da zakonski uredi na ustavan način ovu oblast, poštujući u cijelosti ustav-
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nu odredbu o načinu ostvarivanja „zajedničkih“ nadležnosti između Federacije i
kantona.
Konačno, Ustavni sud Federacije
zaključuje da je činjenično stanje i stav
Ustavnog suda Federacije sa argumentacijom koja je već obrazložena u presudama ovog Suda broj:U-5/15 od 04.11.2015.
godine, U-6/15 od 23.03.2016. godine, U7/15 od 12.01.2016. godine, U-8/15 od
27.01.2016.godine, U-11/15 od 27.01.2016.
godine, U-12/15 od 27.01.2016 i U-13/15
od 23.03.2016. godine, primjenjiva i za rješavanje ovog ustavnosudskog predmeta
i predstavlja obavezujući stav suda po
suštinski jednakom zahtjevu istog podnosioca, a u odnosu na ustavni osnov za
zakonsko regulisanje ove oblasti od strane kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, u situacijama kada ne postoji dogovor niti je donijet zakon na federalnom
nivou.

članka IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 18.05.2016. godine, donio je

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Domin Malbašić, predsjednik Suda, Vesna
Budimir, Mirjana Čučković, dr.sc.iur. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof.dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata
Senjak i Mladen Srdić, sudije Suda.

1.

Broj:U-10/15
Predsjednik
18.05.2016.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Domin Malbašić,s.r.
..............................

567
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine za
utvrđivanje ustavnosti Zakona o šumama, koji je donijela Skupština Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, na temelju

PRESUDU
Utvrđuje se da je Zakon o šumama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br.: 4/13 i 5/13)
sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Presudu objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i „Službenim
novinama Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde“.

Obrazloženje
Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je dana 12.02.2015. godine
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud
Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Zakona o šumama (u daljnjem tekstu: osporeni Zakon), koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 19. redovitoj sjednici održanoj
dana 12.03.2013. godine.
Na temelju članka IV.C.3.10.(2) b)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
podnositelj zahtjeva je ovlašten za podnošenje zahtjeva.
Prema Obavijesti broj:01-26-1019
/15 od 30.09.2015. godine, podnositelj zahtjeva je u cijelosti ostao pri zahtjevu.
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2. Stranke u postupku
Sukladno s člankom 39. stavak 1.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i
37/03) stranke u postupku u ovom predmetu su: Premijer Federacije Bosne i
Hercegovine, kao podnositelj zahtjeva i
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde (u daljnjem tekstu: Skupština
kantona), kao donositelj osporenog Zakona.
3. Bitni navodi zahtjeva
Podnositelj zahtjeva navodi da je
Skupština kantona, donijela osporeni Zakon na 19. redovitoj sjednici održanoj dana 12.03.2013. godine. Osporenim Zakonom se uređuje uzgoj, zaštita i raspolaganje šumom i šumskim zemljištem, kao
prirodnim bogatstvom, s ciljem očuvanja
biološke raznolikosti, te osiguranja na načelima gospodarske održivosti, socijalne
odgovornosti i ekološke prihvatljivosti,
financiranje, nadzor nad primjenom ovog
Zakona, kaznene odredbe, kao i druga
pitanja od značaja za šume i šumsko zemljište.
Ističe da je osporeni Zakon u nesuglasnosti sa odredbom članka III.1.b)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
kojom je utvrđeno da je u isključivoj nadležnosti Federacije utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou.
Imajući u vidu ekonomsku politiku, odnosno fiskalnu politiku kao jedan
njen segment, ukazuje na odredbu članka
68. osporenog Zakona, kojom je propisana obveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma za sve pravne osobe
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registrirane za obavljanje djelatnosti na
području kantona, kao i dijelove pravnih
osoba čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na području Kantona, u
visini od 0,05% od ukupno ostvarenog
prihoda, koja se uplaćuje isključivo u korist Proračuna Kantona. Dalje citira odredbe članka 53. osporenog Zakona kojim
je propisana naknada za korištenje državnih šuma, članka 59. u svezi naknade za
promjenu namjene šumskog zemljišta, članka 61. u svezi naknade zakupa šumskog zemljišta, te članka 62. u svezi naknade za uspostavu prava služnosti na državnoj šumi i šumskom zemljištu, ističući
da se navedene naknade nijednim dijelom ne uplaćuju u korist Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine. Prema podnositelju zahtjeva, nije sporno da je pitanje ekonomske politike, u koju spada i fiskalna politika, a čiji je sastavni dio poreska politika, u isključivoj nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine.
Ukazuje na odredbe čl. 6.-13. osporenog Zakona, kojim je propisano planiranje na šumi i šumskom zemljištu kroz donošenje šumarskog programa, šumsko-razvojnih planova, formiranja šumskogospodarskih područja i donošenje šumskogospodarskih osnova za upravljanje
šumom i šumskim zemljištem. Navodi
da je, odredbama čl. 58.-62. osporenog
Zakona propisano je izdvajanje iz šumskogospodarskog područja, promjena namjene šumskog zemljišta, gradnja u šumi, zakup šumskog zemljišta i uspostava
prava službenosti na državnom šumskom zemljištu. Člankom 25. osporenog
Zakona, propisan je postupak obnove
šumskog zemljišta. Sve navedeno prema
mišljenju podnositelja zahtjeva spada u
isključivu nadležnost Federacije Bosne i
Hercegovine, a ne kantona. Ističe da je
osporenim Zakonom politika zaštite čov-
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jekove okoline i korištenje prirodnih bogatstava propisana kao isključiva nadležnost kantona, što nije u suglasnosti s odredbama članka III.2. c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. To se odnosi
na odredbe čl. 23.-24. osporenog Zakona,
kojim je propisana zaštita protiv biotičkih
i abiotičkih agenasa, dok je odredbama
čl. 27.-36. i članka 39. osporenog Zakona
propisan način proglašenja šume i šumskog zemljišta s posebnim režimom gospodarenja i zaštita šuma i njihovih funkcija. Podnositelj zahtjeva ističe da navedeni poslovi spadaju u poslove zaštite
čovjekove okoline, koji su u zajedničkoj
nadležnosti Federacije i kantona.
Podnositelj zahtjeva navodi i ostale nadležnosti iz osporenog Zakona, koji
spadaju u zajedničke nadležnosti Federacije i kantona, kao što je korištenje nedrvnih šumskih proizvoda (članak 37.) i prenošenje poslova gospodarenja državnim
šumama (članak 51.).
Člankom III.2.c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, je utvrđeno
da su pored ostalih nadležnosti, Federacija i kantoni nadležni za zaštitu čovjekove okoline i korištenje prirodnih bogatstava. Sukladno s člankom III.3. Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine ove nadležnosti se mogu ostvarivati zajednički ili
odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti, o čemu se kantoni i federalna vlast dogovaraju na trajnoj osnovi. Podnositelj zahtjeva smatra
da federalna vlast utvrđuje politiku i donosi zakone sukladno s utvrđenim nadležnostima, a da kanton utvrđuje politiku i
provodi zakone Federacije Bosne i Hercegovine, koji su doneseni na temelju trajnog dogovora federalne vlasti s kantonima. Ističe da prilikom donošenja osporenog Zakona, nije provedena procedura
propisana odredbama članka III.3.(2) Us-
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tava Federacije Bosne i Hercegovine, a
koja se odnosi na međusobno dogovaranje na trajnoj osnovi u pogledu zajedničkih ovlasti, jer Kanton nije kontaktirao
federalnu vlast u postupku donošenja osporenog Zakona, niti je dobio suglasnost
za uređivanje zajedničkih nadležnosti koje su predmet osporenog Zakona.
Također navodi da je osporeni
Zakon u nesuglasnosti i s člankom 18.
stavak 2. Ustava Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde, („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“,
br.: 8/98, 10/00 i 5/03) kojim je propisano da zajedničke nadležnosti Federacije i
kantona iz članka 17. istog Ustava, kanton vrši u obimu dogovorenom s federalnim vlastima, a u slučaju da takav dogovor ne postoji, te nadležnosti će kanton
vršiti cjelovito i samostalno. Prema podnositelju zahtjeva nije sporno da Kanton
nije ni pokušao da postigne dogovor sa
federalnim vlastima. Postupajući na ovaj
način u vrijeme donošenja osporenog Zakona, Kanton nije proveo postupak međusobnog dogovaranja na trajnoj osnovi
sa federalnom vlašću propisan Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine. Također
ističe, da je osporeni Zakon u suprotnosti
s člankom 6. stavak 1. točka 7. Zakona o
koncesijama („Službene novine Federacije BiH“, br.: 42/02 i 60/06) kojim je propisano da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nadležna za odlučivanje o dodjeli koncesije za korištenje šuma i šumskog zemljišta. Polazeći od odredbi čl. 51. i
53. osporenog Zakona, kojim se propisuje
naknada za korištenje državnih šuma,
koja u svojoj naravi jeste koncesijska naknada, nesporno je da je osporeni Zakon
u suprotnosti sa Zakonom o koncesijama
Federacije Bosne i Hercegovine, pa i sa
Zakonom o koncesijama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora-
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žde“, broj: 5/03), i koji u članku 4. kao
predmet koncesije ne propisuje šumu i
šumsko zemljište.
Podnositelj zahtjeva na kraju predlaže da Ustavni sud Federacije nakon
provedene javne rasprave utvrdi da osporeni Zakon nije sukladan sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Ustavni sud Federacije je sukladno s člankom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine, dana 03.03.2015. godine zatražio od Skupštine kantona da dostavi
odgovor na zahtjev podnositelja.
U odgovoru na zahtjev koji je dana 06.04.2015. godine dostavilo Ustavno i
zakonodavno-pravno povjerenstvo Skupštine kantona, navodi da je Skupština
ovog kantona donijela osporeni Zakon,
imajući u vidu da je nakon donošenja
presude Ustavnog suda Federacije broj:
U-26/08 od 14.04.2009. godine i Presude
broj: U-28/10 od 23.03.2012. godine, ova
oblast bila neuređena. Zbog nepostojanja
propisa pojavila se bespravna sječa šuma,
devastacija šume, bespravno stavljanje u
promet, nemogućnost poduzimanja sankcija za počinitelje eventualnih prekršaja
i kaznenih djela, nemogućnosti ostvarivanja prava vlasništva od strane vlasnika
privatnih šuma, nemogućnosti rada organa uprave i upravnih organizacija vezanih za poslove šumarstva, te niz drugih ograničenja. Ističu da podnositelj zahtjeva ne uzima u obzir podijeljenu nadležnost, odnosno zajedničku nadležnost
Federacije i kantona iz članka III.2. a), e) i
h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je regulirano jamčenje i provođenje ljudskih prava, socijalne politike i
korištenje prirodnih bogatstava. U pogle-
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du jamčenja i provođenja ljudskih prava,
navode prava privatnih vlasnika šuma
koji bez Zakona o šumama nisu u mogućnosti ostvariti svoja prava.
Zbog neuređenosti ove oblasti, nije moguće ni korištenje prirodnih bogatstava, ali ni njihova zaštita. Pozivaju se
na odredbu članka III.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom su utvrđene sve nadležnosti, koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. Naglašavaju da
zbog nepostojanja propisa o šumama nije
bilo moguće regulirati i osigurati javne
službe koje bi osiguravale zaštitu šuma,
misleći na čuvare šuma i druga javna
ovlaštenja koja su povjerena Kantonalnoj
upravi za šumarstvo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i resornim ministarstvima. Zbog nedostatka propisa na
federalnom nivou ove službe nisu mogle
funkcionirati. Ističu da je drugi važan razlog za donošenje propisa taj što šume
imaju i ekonomsku funkciju, i važnost za
lokalno poslovanje privrednih subjekata,
a prije svega javnog poduzeća koje gazduje državnim šumama.
Smatraju da je Kanton, imajući u
vidu utvrđene nadležnosti iz članka
V.1.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, imao pravo ali i obvezu za poduzimanje svih mjera zaštite priznatih prava i
sloboda koje poduzima i Federacija Bosne i Hercegovine.
Naglašavaju, da je osporenim Zakonom propisano da su šume državno
vlasništvo, a ne vlasništvo kantona, a da
je prelaznim i završnim odredbama propisano da će se primjenjivati do donošenja federalnog zakona o šumama.
Kako osporeni Zakon ima temporalni karakter u pogledu njegove pravne
snage i primjene, to ukazuje na činjenicu
da je njegov cilj privremena zaštita šuma
i njeno optimalno korištenje za period u
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kome ne postoji zakon na federalnom nivou.
5. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Članak III.1.b)
U isključivoj su nadležnosti Federacije:
b) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou,
Članak III.2.c) i h)
Federalna vlast i kantoni nadležni
su za:
c) politiku zaštite čovjekove okoline;
h) korištenje prirodnih bogatstava
Članak III.3.
(1) Sukladno s potrebama, nadležnosti iz
članka III.2. mogu biti ostvarene zajednički ili odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti.
(2) U pogledu ovih nadležnosti kantoni i
federalna vlast dogovaraju se na trajnoj osnovi.
(3) U vršenju ovih nadležnosti, kada se
radi o zakonima i drugim propisima
koji su obvezujući na području cijele
Federacije, sukladno s ovim ustavom
i odlukama Parlamenta Federacije, federalna vlast će postupiti uzimajući u
obzir kantonalne nadležnosti, različite situacije u pojedinim kantonima i
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potrebu za fleksibilnošću u provođenju. Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone koji
se tiču svake od ovih nadležnosti.
(4) U vršenju ovih nadležnosti, sukladno
s ovim ustavom i svojim kantonalnim
ustavom, kantoni će se obraćati međukantonalnom savjetu za koordinaciju rješavanja međukantonalnih pitanja i za dosljedno rješavanje pitanja
koja se tiču interesa van njihovih kantonalnih granica, te provodit će odluke, učestvovati u odlučivanju, i, kad
je potrebno, predlagati odluke u zakonodavnim tijelima. Kantoni imaju
pravo utvrđivati politiku i provoditi
zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti.
Članak IV.C.3.10.(2) b)
Ustavni sud:
b) na zahtjev Premijera, kantona
ili jedne trećine zastupnika u
zakonodavnom tijelu kantona,
utvrdiće da li su ustav kantona ili amandman na ustav, predloženi zakon ili zakon koga
je usvojilo to zakonodavno tijelo, sukladni sa ovim ustavom;
Članak IV.C.3.12. b)
Odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće, posebice kada:
b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni
ili predloženi zakon ili drugi
propis Federacije ili bilo kog
kantona, grada ili bilo koje općine nije sukladan sa ovim ustavom. Taj ili drugi propis ne-
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će se primjenjivati, odnosno
stupiti na snagu, osim ukoliko
se izmijeni na način koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prelazna rješenja, koja ne
mogu biti na snazi duže od
šest mjeseci.
B. Zakon o postupku pred Ustavnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.:
6/95 i 37/03)
Članak 40. stavak 1.
Usvojeni ili predloženi zakon ili
drugi propis organa federalne, kantonalne ili općinske vlasti za koje Ustavni sud
utvrdi da nije sukladan sa Ustavom neće
se primjenjivati od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno predloženi zakon ili drugi propis neće stupiti na
snagu.
C. Zakon o koncesijama
(„Službene novine Federacije BiH“,
br.: 40/02 i 61/06)
Članak 6.
Vlada Federacije odlučuje o dodjeli koncesije za:
7. korištenje šuma i šumskog zemljišta;
D. Ustav Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde
(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br.: 8/98,
10/00 i 5/03)
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Članak 17.
Zajedničke nadležnosti sa Federacijom
Kanton zajedno sa Federacijom,
samostalno ili u koordinaciji sa federalnom vlasti vrši sljedeće nadležnosti:
…
c) politika zaštite čovjekove okoline;
h) korištenje prirodnih bogatstava
Članak 18.
Vršenje nadležnosti
Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i
Federacije.
Nadležnosti iz članka 17. ovog
Ustava (zajedničke nadležnosti) Kanton
vrši u obimu dogovorenom sa federalnom vlasti. U slučaju da takav dogovor ne
postoji, te nadležnosti će Kanton vršiti
cjelovito i samostalno.
E. Sudska praksa Ustavnog suda
Federacije
Presuda broj:U-26/08 od 14.04.2009.
godine („Službene novine Federacije
BiH“, br.: 36/09 i 16/11) i Presuda broj:
U-28/10 od 23.03.2011.godine („Službene
novine Federacije BiH“, br.: 34/11 i
27/12).
Presude broj:U-5/15 od 04.11.2015.
godine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 18/16), U-6/15 od 23.03.2016.
godine, broj:U-7/15 od 12.01.2016. godine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
26/16), broj:U-8/15 od 27.01.2016. godine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
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29/16), broj:U-11/15 od 27.01.2016. godine, broj:U-12/15 od 27.01.2016. godine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
23/16) i U-13/15 od 23.03.2016. godine.
6. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Kako se zahtjev suštinski pretežnim dijelom oslanja na osporavanje načina
ostvarenja zajedničke nadležnosti u oblasti korištenja prirodnih bogatstava između federalne vlasti i ovdje konkretno Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, to
je bilo potrebno utvrditi određene činjenice u pogledu načina ostvarivanja ovih
nadležnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine generalno, ali i u konkretnoj oblasti.
Na temelju navoda obje strane u ovom
postupku, te obavještenja Zastupničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01/c-11-1366/15 od 03.11.
2015. godine i Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine broj: 0202-1366/15 od 13.10.2015. godine koji su
pribavljeni u tijeku priprema za javnu raspravu, u predmetu broj: U-5/15, a relevantni i u ovom postupku, nesporno je
potvrđeno da nije pokrenuta procedura
za uspostavljanje trajnog dogovora za vršenje ovlaštenja iz članka III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, niti je ova
oblast zakonodavno normirana na način
da je uspostavljen dogovor o načinu njenog ostvarivanja, kako to propisuje članak III.3.(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ne propisuje, u okviru relevantnih
odredbi, davanje suglasnosti i kao nužni
element za ostvarivanje zajedničke nadležnosti. Naprotiv, relevantne odredbe upućuju na dogovaranje kao instrument kojim bi se oblasti iz ove nadležnosti uredile na ustavan način.
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Činjenica je da trajni dogovor između federalne i kantonalne vlasti, koji
je ustavni imperativ za ustavno reguliranje nadležnosti Federacije i kantona nije
nikada uspostavljen, niti ima podataka
da je u generalnoj ili barem po pojedinim
oblastima, kao takav, uspostavljen između Federacije i svih kantona, kako to nalaže citirana odredba, niti je izvršena podjela o načinu ostvarivanja istih nadležnosti, kako je propisano naprijed citiranim člankom Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine. Praktično, u ovom predmetu podnositelj zahtjeva po prvi put problematizira ustavni temelj za donošenje
određenog propisa u najvećem dijelu zbog načina izvršavanja nadležnosti koje su
ustavno dodijeljene i Federaciji Bosne i
Hercegovine i kantonima iz razloga ne
traženja suglasnosti, odnosno nepostojanja dogovora između federalne i kantonalnih vlasti. Logično bi pritom bilo da
upravo federalni nivo vlasti inicira sa svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavljanje tog ustavnog mehanizma, propisanog upravo da bi se ustavno preciznije razgraničile oblasti koje
je potrebno („sukladno s potrebama“) zakonodavno urediti zajednički, odvojeno
ili pak od strane kantona koordinirano
putem federalne vlasti, kako je i propisano Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Zbog toga je Ustavni sud Federacije, imajući u vidu da je osporeni Zakon
temporalnog karaktera (do stupanja na
snagu federalnog zakona, odnosno do
donošenja zakona o šumama na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine, kako je
to propisano u članku 84. osporenog Zakona) imao zadatak utvrditi šta u stvari
predstavlja ustavna sintagma „sukladno
s potrebama“, imajući u vidu da kantoni
imaju pravo utvrđivati politiku i provo-
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diti zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti. Konkretno, da li je Skupština
kantona imala „potrebu“ da ovu oblast iz
„zajedničke“ nadležnosti uredi samostalno. Pritom su bitne dvije činjenice:
Prvo, nesporno je među stranama
u postupku, a utvrđeno i iz naprijed navedenih presuda ovog Suda, da je oblast
šuma i šumskog bogatstva zakonski neuređena još od 2009. godine. Presudom
ovog Suda broj U-26/08 od 14.04.2009.
godine je utvrđeno da Zakon o šumama
na federalnom nivou povrjeđuje pravo
na lokalnu samoupravu, a kako Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u ostavljenom roku nije postupio po nalogu iz
presude, to se isti zakon prestao primjenjivati sa 27.11.2009.godine. Nadalje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o šumama („Službene novine Federacije BiH“, br.: 83/09, 26/10,
33/10 i 38/10) kojom je preuzela funkcije
zakonodavne vlasti i samostalno uredila
ovu oblast, što je bio temelj za donošenje
presude Ustavnog suda Federacije broj:
U-28/10 od 23.03.2011. godine, kojom je
osporena uredba ocijenjena na način da
povrjeđuje pravo Općine Konjic na lokalnu samoupravu i dat ponovo rok, od šest
mjeseci, da Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine zakonski uredi ovu oblast.
Utvrđeno je da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije postupio po citiranim presudama.
Drugo, evidentno je da je zakonska neuređenost ove oblasti proizvela i
proizvodila bi velike štetne posljedice po
šume i šumsko bogatstvo, kao jedan od
najznačajnijih resursa u Federaciji Bosne
i Hercegovine. U prilog tome je i činjenica da je većina kantona donijela zakone
iz ove oblasti. Nije bez značaja i činjenica
da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kada je pred ovim Sudom opravdava-
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la donošenje Uredbe o šumama upravo
na način da se, a što proizlazi iz obrazloženja Presude ovog Suda broj: U-28/10
od 23.03.2011.godine, pozivala na nemogućnost da se donese zakon i da je donijela citiranu uredbu imajući u vidu činjenicu o neizmjernim posljedicama koje bi
nastale zbog nepostojanja materijalnog
propisa iz ove oblasti. Gotovo istovjetno,
ali u ovom predmetu zakonodavna vlast,
donositelj osporenog Zakona u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, objašnjava potrebu da samostalno uredi ovu
materiju, jer nivo Federacije Bosne i Hercegovine to nije učinio duži niz godina.
Nesporna je činjenica da, primjera radi,
nepostojanje materijalnog propisa i u praksi i teoretski omogućava nekontroliranu sječu i korištenje ovog prirodnog bogatstva.
Ustavni sud Federacije je zaključio da je u konkretnom slučaju postojala
potreba, odnosno da je donositelj osporenog Zakona nužno morao intervenirati
na način da, do donošenja propisa na federalnom nivou, potpuno samostalno i u
cijelosti zakonski regulira ovu oblast, imajući u vidu ustavom propisani način ostvarivanja funkcija federalne i kantonalnih vlasti u oblasti korištenja prirodnih bogatstava i ekološke zaštite. Stoga je Skupština kantona imala ustavno ovlaštenje za
donošenje osporenog Zakona i isti je u
suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine.
Podnositelj zahtjeva je osporio način donošenja zakona i, kako je navedeno
u zahtjevu, sa stanovišta posrednog uplitanja u isključive nadležnosti Federacije
Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije smatra da osporeni Zakon u cijelosti regulira šumsko upravljanje i gazdovanje sa aspekta korištenja prirodnih bogatstava, te da nije ni posredno ni nepos-
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redno povrijedio nadležnost Federacije
Bosne i Hercegovine u oblasti ekonomske, odnosno fiskalne politike. Potpuno
zakonsko reguliranje je bilo nužno, a federalni nivo, ukoliko je bio zainteresiran
za reguliranje ove oblasti i zbog ubiranja
određenih naknada i pristojbi, imao je
počev od 2009. godine, a ima takvu mogućnost i danas, da zakonski uredi na ustavan način ovu oblast, poštujući u cijelosti ustavnu odredbu o načinu ostvarivanja „zajedničkih“ nadležnosti između
Federacije i kantona.
Konačno, Ustavni sud Federacije
zaključuje da je činjenično stanje i stav
Ustavnog suda Federacije sa argumentacijom koja je već obrazložena u presudama ovog Suda broj:U-5/15 od 04.11.2015.
godine, U-6/15 od 23.03.2016. godine, U7/15 od 12.01.2016. godine, U-8/15 od
27.01.2016.godine, U-11/15 od 27.01.2016.
godine, U-12/15 od 27.01.2016 i U-13/15
od 23.03.2016.godine, primjenjiva i za rješavanje ovog ustavnosudskog predmeta i
predstavlja obvezujući stav suda po suštinski jednakom zahtjevu istog podnositelja, a u odnosu na ustavni temelj za zakonsko reguliranje ove oblasti od strane
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, u situacijama kada ne postoji dogovor
niti je donijet zakon na federalnom nivou.

567

Ovu Presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Domin Malbašić, predsjednik Suda, Vesna
Budimir, Mirjana Čučković, dr.sc.iur. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof.dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata
Senjak i Mladen Srdić, suci Suda.

1. Подносилац захтјева и предмет
захтјева

Broj:U-10/15
Predsjednik
18.05.2016.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Domin Malbašić,v.r.
..............................

Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине, одлучујући о захтјеву
Премијера Федерације Босне и Херцеговине за утврђивање уставности Закона о шумама, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде, на основу члана IV.Ц.3.10.(2)
б) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на сједници одржаној дана
18.05.2016. године, донио је
ПРЕСУДУ
Утврђује се да је Закон о шумама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.: 4/13 и
5/13) у складу са Уставом Федерације
Босне и Херцеговине.
Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Образложење

Премијер Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднио је дана 12.02.
2015. године Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) захтјев за
утврђивање уставности Закона о шумама (у даљем тексту: оспорени Закон),
који је донијела Скупштина Босанско-
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подрињског кантона Горажде, на 19.
редовној сједници одржаној дана 12.03.
2013. године.
На основу члана IV.Ц.3.10.(2) б)
Устава Федерације Босне и Херцеговине подносилац захтјева је овлашћен за
подношење захтјева.
Према Обавијести број: 01-261019/15 од 30.09.2015. године, подносилац захтјева је у цјелости остао при захтјеву.
2. Странке у поступку
У складу са чланом 39. став 1.
Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“,
бр. 6/95 и 37/03) странке у поступку у
овом предмету су: Премијер Федерације Босне и Херцеговине, као подносилац захтјева и Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Скупштина кантона), као
доносилац оспореног Закона.
3. Битни наводи захтјева
Подносилац захтјева наводи да
је Скупштина кантона, донијела оспорени Закон на 19. редовној сједници
одржаној дана 12.03.2013. године. Оспореним Законом се уређује узгој, заштита и располагање шумом и шумским
земљиштем, као природним богатством, с циљем очувања биолошке разноликости, те осигурања на принципима
господарске одрживости, социјалне
одговорности и еколошке прихватљивости, финансирање, надзор над примјеном овог Закона, кривичне одредбе, као и друга питања од значаја за
шуме и шумско земљиште.
Истиче да је оспорени Закон у
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несагласности са одредбом члана
III.1.б) Устава Федерације Босне и Херцеговине, којом је утврђено да је у искључивој надлежности Федерације утврђивање економске политике, укључујући планирање и обнову, те политику
коришћења земљишта на федералном
нивоу.
Имајући у виду економску политику, односно фискалну политику
као један њен сегмент, указује на одредбу члана 68. оспореног Закона, којом је прописана обавеза плаћања накнаде за општекорисне функције шума
за сва правна лица регистрована за обављање дјелатности на подручју кантона, као и дијелове правних лица чије
је сједиште ван Кантона, а обављају дјелатност на подручју Кантона, у висини од 0,05% од укупно оствареног прихода, која се уплаћује искључиво у корист Буџета Кантона. Даље цитира одредбе члана 53. оспореног Закона којим је прописана накнада за коришћење државних шума, члана 59. у вези
накнаде за промјену намјене шумског
земљишта, члана 61. у вези накнаде закупа шумског земљишта, те члана 62. у
вези накнаде за успоставу права служности на државној шуми и шумском
земљишту, истичући да се наведене
накнаде ниједним дијелом не уплаћују
у корист Буџета Федерације Босне и
Херцеговине. Према подносиоцу захтјева, није спорно да је питање економске политике, у коју спада и фискална
политика, а чији је саставни дио пореска политика, у искључивој надлежности Федерације Босне и Херцеговине.
Указује на одредбе чл. 6.-13. оспореног Закона, којим је прописано
планирање на шуми и шумском земљишту кроз доношење шумарског програма, шумско-развојних планова, фо-
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рмирања шумскопривредних подручја и доношење шумскопривредних основа за управљање шумом и шумским
земљиштем. Наводи да је, одредбама
чл. 58.-62. оспореног Закона прописано је издвајање из шумскопривредног
подручја, промјена намјене шумског
земљишта, градња у шуми, закуп шумског земљишта и успостава права службености на државном шумском земљишту. Чланом 25. оспореног Закона, прописан је поступак обнове шумског земљишта. Све наведено према мишљењу подносиоца захтјева спада у
искључиву надлежност Федерације
Босне и Херцеговине, а не кантона.
Истиче да је оспореним Законом политика заштите човјекове околине и коришћење природних богатстава прописана као искључива надлежност кантона, што није у сагласности са одредбама члана III.2. ц) и х) Устава Федерације Босне и Херцеговине. То се односи на одредбе чл. 23.-24. оспореног
Закона, којим је прописана заштита
против биотичких и абиотичких агенаса, док је одредбама чл. 27.-36. и члана 39. оспореног Закона прописан начин проглашења шуме и шумског земљишта са посебним режимом господарења и заштита шума и њихових функција. Подносилац захтјева истиче да
наведени послови спадају у послове
заштите човјекове околине, који су у
заједничкој надлежности Федерације и
кантона.
Подносилац захтјева наводи и
остале надлежности из оспореног Закона, који спадају у заједничке надлежности Федерације и кантона, као што
је коришћење недрвних шумских производа (члан 37.) и преношење послова господарења државним шумама
(члан 51.).
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Чланом III.2.ц) и х) Устава Федерације Босне и Херцеговине, је утврђено да су поред осталих надлежности, Федерација и кантони надлежни за
заштиту човјекове околине и коришћење природних богатстава. У складу
са чланом III.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине ове надлежности се
могу остваривати заједнички или одвојено, или од стране кантона координирано од федералне власти, о чему се
кантони и федерална власт договарају
на трајној основи. Подносилац захтјева
сматра да федерална власт утврђује
политику и доноси законе у складу са
утврђеним надлежностима, а да кантон утврђује политику и проводи законе Федерације Босне и Херцеговине,
који су донесени на основу трајног договора федералне власти са кантонима. Истиче да приликом доношења оспореног Закона, није проведена процедура прописана одредбама члана
III.3.(2) Устава Федерације Босне и Херцеговине, а која се односи на међусобно договарање на трајној основи у погледу заједничких овласти, јер Кантон
није контактирао федералну власт у
поступку доношења оспореног Закона, нити је добио сагласност за уређивање заједничких надлежности које су
предмет оспореног Закона.
Такођер наводи да је оспорени
Закон у несагласности и са чланом 18.
став 2. Устава Босанско-подрињског
кантона Горажде, („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.: 8/98, 10/00 и 5/03) којим је
прописано да заједничке надлежности
Федерације и кантона из члана 17. истог Устава, кантон врши у обиму договореном са федералним властима, а у
случају да такав договор не постоји, те
надлежности ће кантон вршити
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цјеловито и самостално. Према подносиоцу захтјева није спорно да Кантон
није ни покушао да постигне договор
са федералним властима. Поступајући
на овај начин у вријеме доношења оспореног Закона, Кантон није провео
поступак међусобног договарања на
трајној основи са федералном влашћу
прописан Уставом Федерације Босне и
Херцеговине. Такођер истиче, да је оспорени Закон у супротности са чланом 6. став 1. тачка 7. Закона о концесијама („Службене новине Федерације
БиХ“, бр.: 42/02 и 60/06) којим је прописано да је Влада Федерације Босне и
Херцеговине надлежна за одлучивање
о додјели концесије за коришћење шума и шумског земљишта. Полазећи од
одредби чл. 51. и 53. оспореног Закона, којим се прописује накнада за коришћење државних шума, која у својој
нарави јесте концесиона накнада, неспорно је да је оспорени Закон у супротности са Законом о концесијама Федерације Босне и Херцеговине, па и са
Законом о концесијама („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 5/03), и који у члану 4.
као предмет концесије не прописује
шуму и шумско земљиште.
Подносилац захтјева на крају
предлаже да Уставни суд Федерације
након проведене јавне расправе утврди да оспорени Закон није у складу са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
4. Битни наводи одговора на захтјев
Уставни суд Федерације је у складу са чланом 16. Закона о поступку
пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, дана 03.03.2015. године затражио од Скупштине кантона
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да достави одговор на захтјев подносиоца.
У одговору на захтјев који је дана 06.04.2015. године доставила Уставна и законодавно-правна комисија Скупштине кантона, наводи да је Скупштина овог кантона донијела оспорени
Закон, имајући у виду да је након доношења пресуде Уставног суда Федерације број: У-26/08 од 14.04.2009. године и пресуде број: У-28/10 од 23.03.
2012. године, ова област била неуређена. Због непостојања прописа појавила
се бесправна сјеча шума, девастација
шуме, бесправно стављање у промет,
немогућност прeдузимања санкција за
починиоце евентуалних прекршаја и
кривичних дјела, немогућности остваривања права власништва од стране
власника приватних шума, немогућности рада органа управе и управних
организација везаних за послове шумарства, те низ других ограничења.
Истичу да подносилац захтјева не узима у обзир подијељену надлежност,
односно заједничку надлежност Федерације и кантона из члана III.2. а), е) и
х) Устава Федерације Босне и Херцеговине, којима је регулисано гарантовање и провођење људских права, социјалне политике и коришћење природних богатстава. У погледу гарантовања и провођења људских права, наводе права приватних власника шума
који без Закона о шумама нису у могућности остварити своја права.
Због неуређености ове области,
није могуће ни коришћење природних
богатстава, али ни њихова заштита.
Позивају се на одредбу члана III.4. Устава Федерације Босне и Херцеговине,
којом су утврђене све надлежности, које нису изричито повјерене федералној власти. Наглашавају да због непос-
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тојања прописа о шумама није било
могуће регулисати и осигурати јавне
службе које би осигуравале заштиту
шума, мислећи на чуваре шума и друга јавна овлашћења која су повјерена
Кантоналној управи за шумарство и
Кантоналној управи за инспекцијске
послове и ресорним министарствима.
Због недостатка прописа на федералном нивоу ове службе нису могле функционисати. Истичу да је други важан разлог за доношење прописа тај
што шуме имају и економску функцију, и важност за локално пословање привредних субјеката, а прије свега јавног предузећа које газдује државним
шумама.
Сматрају да је Кантон, имајући
у виду утврђене надлежности из члана
V.1.1. Устава Федерације Босне и Херцеговине, имао право али и обавезу за
подузимање свих мјера заштите признатих права и слобода које подузима и
Федерација Босне и Херцеговине.
Наглашавају, да је оспореним
Законом прописано да су шуме државно власништво, а не власништво кантона, а да је прелазним и завршним одредбама прописано да ће се примјењивати до доношења федералног закона
о шумама.
Како оспорени Закон има темпорални карактер у погледу његове правне снаге и примјене, то указује на
чињеницу да је његов циљ привремена заштита шума и њено оптимално
коришћење за период у коме не постоји закон на федералном нивоу.
5. Релевантно право
А. Устав Федерације Босне
и Херцеговине
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Члан III.1.б)
У искључивој су надлежности
Федерације:
б) утврђивање економске политике, укључујући планирање и обнову, те политику
коришћења земљишта на
федералном нивоу,
Члан III.2.ц) и х)
Федерална власт и кантони надлежни су за:
ц) политику заштите човјекове
околине;
х) коришћење природних богатстава
Члан III.3.
(1) У складу са потребама, надлежности из члана III.2. могу бити остварене заједнички или одвојено, или
од стране кантона координирано
од федералне власти.
(2) У погледу ових надлежности кантони и федерална власт договарају
се на трајној основи.
(3) У вршењу ових надлежности, када
се ради о законима и другим прописима који су обавезујући на подручју цијеле Федерације, у складу
са овим уставом и одлукама Парламента Федерације, федерална власт ће поступити узимајући у обзир
кантоналне надлежности, различите ситуације у појединим кантонима и потребу за флексибилношћу
у провођењу. Федерална власт има
право утврђивати политику и доносити законе који се тичу сваке од
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ових надлежности.
(4) У вршењу ових надлежности, у складу са овим уставом и својим кантоналним уставом, кантони ће се
обраћати међукантоналном савјету
за координацију рјешавања међукантоналних питања и за досљедно рјешавање питања која се тичу
интереса ван њихових кантоналних граница, те проводит ће одлуке,
учествовати у одлучивању, и, кад је
потребно, предлагати одлуке у законодавним тијелима. Кантони имају право утврђивати политику и
проводити законе који се тичу сваке од ових надлежности.
Члан IV.Ц.3.10.(2) б)
Уставни суд:
б) на захтјев премијера, кантона
или једне трећине посланика
у законодавном тијелу кантона, утврдиће да ли су устав
кантона или амандман на устав, предложени закон или
закон кога је усвојило то законодавно тијело, у складу са
овим уставом;
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осно ступити на снагу, осим
уколико се измијени на начин који пропише Суд или
уколико Суд не утврди прелазна рјешења, која не могу
бити на снази дуже од шест
мјесеци.
Б. Закон о поступку пред Уставним
судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације
БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03)
Члан 40. став 1.
Усвојени или предложени закон или други пропис органа федералне, кантоналне или општинске власти
за које Уставни суд утврди да није у
складу са Уставом неће се примјењивати од дана објављивања пресуде Уставног суда у „Службеним новинама
Федерације БиХ“, односно предложени закон или други пропис неће ступити на снагу.
Ц. Закон о концесијама
(„Службене новине Федерације
БиХ“, бр.: 40/02 и 61/06)

Члан IV.Ц.3.12. б)

Члан 6.

Одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће, посебно када:

Влада Федерације одлучује о
додјели концесије за:
7. коришћење шума и шумског
земљишта;

б) Суд утврди да закон, усвојени или предложени закон
или други пропис Федерације или било ког кантона,
града или било које општине није у складу са овим уставом. Тај или други пропис
неће се примјењивати, одн-

Д. Устав Босанско-подрињског
кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.:
8/98, 10/00 и 5/03)
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Члан 17.
Заједничке надлежности
са Федерацијом
Кантон заједно са Федерацијом,
самостално или у координацији са федералном власти врши сљедеће надлежности:
…
ц) политика заштите човјекове
околине;
х) коришћење природних богатстава
Члан 18.
Вршење надлежности
Своје надлежности Кантон извршава доношењем сопствених прописа и примјеном прописа Босне и Херцеговине и Федерације.
Надлежности из члана 17. овог
Устава (заједничке надлежности) Кантон врши у обиму договореном са федералном власти. У случају да такав
договор не постоји, те надлежности ће
Кантон вршити цјеловито и самостално.
Е. Судска пракса Уставног суда
Федерације
Пресуда број: У-26/08 од 14.04.
2009. године („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 36/09 и 16/11) и Пресуда број: У-28/10 од 23.03.2011. године
(„Службене новине Федерације БиХ“,
бр.: 34/11 и 27/12).
Пресуде број: У-5/15 од 04.11.
2015. године („Службене новине Феде-
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рације БиХ“, број 18/16), У-6/15 од
23.03.2016. године, број: У-7/15 од
12.01.2016. године („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 26/16), број: У8/15 од 27.01.2016. године („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 29/16),
број: У-11/15 од 27.01.2016. године, број: У-12/15 од 27.01.2016. године („Службене новине Федерације БиХ“, број:
23/16) и У-13/15 од 23.03.2016.године.
6. Чињенично стање и став Уставног
суда Федерације
Како се захтјев суштински претежним дијелом ослања на оспоравање
начина остварења заједничке надлежности у области коришћења природних богатстава између федералне власти и овдје конкретно Босанско-подрињског кантона Горажде, то је било потребно утврдити одређене чињенице у
погледу начина остваривања ових надлежности у Федерацији Босне и Херцеговине генерално, али и у конкретној области. На основу навода обје стране у овом поступку, те обавјештења
Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине број:
01/ц-11-1366/15 од 03.11.2015. године и
Дома народа Парламента Федерације
Босне и Херцеговине број: 02-02-1366
/15 од 13.10.2015. године који су прибављени у току припрема за јавну расправу, у предмету број: У-5/15, а релевантни и у овом поступку, неспорно
је потврђено да није покренута процедура за успостављање трајног договора за вршење овлашћења из члана
III.2. Устава Федерације Босне и Херцеговине, нити је ова област законодавно
нормирана на начин да је успостављен
договор о начину њеног остваривања,
како то прописује члан III.3.(2) Устава
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Федерације Босне и Херцеговине. Устав Федерације Босне и Херцеговине не
прописује, у оквиру релевантних одредби, давање сагласности и као нужни елемент за остваривање заједничке
надлежности. Напротив, релевантне
одредбе упућују на договарање као
инструмент којим би се области из ове
надлежности уредиле на уставан начин.
Чињеница је да трајни договор
између федералне и кантоналне власти, који је уставни императив за уставно регулисање надлежности Федерације и кантона није никада успостављен, нити има података да је у генералној или барем по појединим областима, као такав, успостављен између Федерације и свих кантона, како то налаже цитирана одредба, нити је извршена подјела о начину остваривања истих надлежности, како је прописано
напријед цитираним чланом Устава
Федерације Босне и Херцеговине. Практично, у овом предмету подносилац
захтјева по први пут проблематизира
уставни основ за доношење одређеног
прописа у највећем дијелу због начина извршавања надлежности које су
уставно додијељене и Федерацији Босне и Херцеговине и кантонима из разлога не тражења сагласности, односно
непостојања договора између федералне и кантоналних власти. Логично би
притом било да управо федерални ниво власти иницира са свим кантонима
у Федерацији Босне и Херцеговине успостављање тог уставног механизма,
прописаног управо да би се уставно
прецизније разграничиле области које
је потребно („у складу са потребама“)
законодавно уредити заједнички, одвојено или пак од стране кантона координирано путем федералне власти, ка-
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ко је и прописано Уставом Федерације
Босне и Херцеговине.
Због тога је Уставни суд Федерације, имајући у виду да је оспорени
Закон темпоралног карактера (до ступања на снагу федералног закона, односно до доношења закона о шумама
на нивоу Федерације Босне и Херцеговине, како је то прописано у члану 84.
оспореног Закона) имао задатак утврдити шта у ствари представља уставна
синтагма „у складу са потребама“, имајући у виду да кантони имају право
утврђивати политику и проводити законе који се тичу сваке од ових надлежности. Конкретно, да ли је Скупштина кантона имала „потребу“ да ову област из „заједничке“ надлежности уреди самостално. Притом су битне двије
чињенице:
Прво, неспорно је међу странама у поступку, а утврђено и из напријед наведених пресуда овог Суда, да је
област шума и шумског богатства законски неуређена још од 2009. године.
Пресудом овог Суда број У-26/08 од
14.04.2009. године је утврђено да Закон
о шумама на федералном нивоу поврјеђује право на локалну самоуправу,
а како Парламент Федерације Босне и
Херцеговине у остављеном року није
поступио по налогу из пресуде, то се
исти закон престао примјењивати са
27.11.2009. године. Надаље, Влада Федерације Босне и Херцеговине је донијела Уредбу о шумама („Службене новине Федерације БиХ“, бр.:83/09, 26/10,
33/10 и 38/10) којом је преузела функције законодавне власти и самостално уредила ову област, што је био основ за доношење пресуде Уставног суда
Федерације број: У-28/10 од 23.03.2011.
године, којом је оспорена уредба оцијењена на начин да поврјеђује право

26. јул/српањ 2016.

Општине Коњиц на локалну самоуправу и дат поново рок, од шест мјесеци, да Парламент Федерације Босне и
Херцеговине законски уреди ову област. Утврђено је да Парламент Федерације Босне и Херцеговине није поступио
по цитираним пресудама.
Друго, евидентно је да је законска неуређеност ове области произвела и производила би велике штетне
посљедице по шуме и шумско богатство, као један од најзначајнијих ресурса
у Федерацији Босне и Херцеговине. У
прилог томе је и чињеница да је већина кантона донијела законе из ове области. Није без значаја и чињеница да је
Влада Федерације Босне и Херцеговине, када је пред овим Судом оправдавала доношење Уредбе о шумама управо на начин да се, а што произлази
из образложења пресуде овог Суда број: У-28/10 од 23.03.2011. године, позивала на немогућност да се донесе закон и да је донијела цитирану уредбу
имајући у виду чињеницу о неизмјерним посљедицама које би настале због
непостојања материјалног прописа из
ове области. Готово идентично, али у
овом предмету законодавна власт, доносилац оспореног Закона у Босанскоподрињском кантону Горажде, објашњава потребу да самостално уреди ову
материју, јер ниво Федерације Босне и
Херцеговине то није учинио дужи низ
година. Неспорна је чињеница да, примјера ради, непостојање материјалног прописа и у пракси и теоретски омогућава неконтролисану сјечу и коришћење овог природног богатства.
Уставни суд Федерације је закључио да је у конкретном случају постојала потреба, односно да је доносилац оспореног Закона нужно морао интервенисати на начин да, до доноше-
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ња прописа на федералном нивоу, потпуно самостално и у цјелости законски регулише ову област, имајући у виду уставом прописани начин остваривања функција федералне и кантоналних власти у области коришћења природних богатстава и еколошке заштите. Стога је Скупштина кантона имала уставно овлашћење за доношење
оспореног Закона и исти је у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Подносилац захтјева је оспорио
начин доношења закона и, како је наведено у захтјеву, са становишта посредног уплитања у искључиве надлежности Федерације Босне и Херцеговине.
Уставни суд Федерације сматра да оспорени Закон у цијелости регулише
шумско управљање и газдовање са аспекта коришћења природних богатстава, те да није ни посредно ни непосредно повриједио надлежност Федерације Босне и Херцеговине у области
економске, односно фискалне политике. Потпуно законско регулисање је
било нужно, а федерални ниво, уколико је био заинтересован за регулисање
ове области и због убирања одређених
накнада и такси, имао је почев од 2009.
године, а има такву могућност и данас,
да законски уреди на уставан начин
ову област, поштујући у цијелости уставну одредбу о начину остваривања
„заједничких“ надлежности између
Федерације и кантона.
Коначно, Уставни суд Федерације закључује да је чињенично стање
и став Уставног суда Федерације са аргументацијом која је већ образложена
у пресудама овог Суда број: У-5/15 од
04.11.2015. године, У-6/15 од 23.03.2016.
године, У-7/15 од 12.01.2016. године, У8/15 од 27.01.2016. године, У-11/15 од
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27.01.2016. године, У-12/15 од 27.01.
2016 и У-13/15 од 23.03.2016. године,
примјењива и за рјешавање овог уставносудског предмета и представља обавезујући став суда по суштински једнаком захтјеву истог подносиоца, а у
односу на уставни основ за законско
регулисање ове области од стране кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, у ситуацијама када не постоји
договор нити је донијет закон на федералном нивоу.

1. Obustavlja se postupak po zahtjevu
jedne trećine poslanika u Skupštini
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ocjenu ustavnosti čl. 23., 28.,
44. i 76. Prijedloga zakona o državnoj
službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, jer je prestala potreba
za daljim vođenjem postupka.

Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу:
Домин Малбашић, предсједник Суда,
Весна Будимир, Мирјана Чучковић, др
сц. иур. Шахбаз Џихановић, Александра Мартиновић, проф. др Един Муминовић, др.сц. Ката Сењак и Младен
Срдић, судије Суда.

O b r a z l o ž e nj e

Број:У-10/15
Предсједник
18.05.2016.године Уставног суда Федерације
Сарајево
Босне и Херцеговине
Домин Малбашић,с.р.
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine odlučujući po zahtjevu jedne trećine poslanika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ocjenu ustavnosti čl. 23., 28, 44. i 76. Prijedloga zakona o državnoj službi u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde, na osnovu člana 42. stav 1. tačka 4. Poslovnika
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, br. 40/10 i 18/16), na sjednici Suda
bez javne rasprave, održanoj 07.06.2016.
godine, donio je

R J E Š E NJ E

2. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde“.

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva
Jedna trećina (devet) poslanika u
Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijela je dana 25.02.2014. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni
sud Federacije) zahtjev za ocjenu ustavnosti čl. 23., 28., 44. i 76. Prijedloga zakona
o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (u daljem tekstu:
Prijedlog zakona). Zahtjev je podnesen u
skladu sa članom IV.C.10.(2) b) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine.
Zahtjevom se traži da Ustavni sud
Federacije utvrdi, odnosno ocijeni ustavnost navedenih članova Prijedloga zakona, te da donese privremenu mjeru obustave postupka njegovog usvajanja dok se
ne donese konačna odluka.
Podnosilac zahtjeva je ovlašten za
pokretanje ovog postupka pred Ustavnim sudom Federacije.
2. Stranke u postupku
U skladu sa članom 39. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom

26. јул/српањ 2016.

Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i
37/03) stranke u postupku su:
-

-

jedna trećina poslanika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, kao podnosioci zahtjeva, i
Skupština Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde.

3. Bitni navodi zahtjeva
Podnosilac zahtjeva navodi da je odredbama čl. 23., 28., 44. i 76. Prijedloga
zakona došlo do povrede ustavnih principa, prava i sloboda utvrđenih Ustavom i
Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i to:
-

Princip vladavine zakona
Princip pravne sigurnosti
Zabrana povratnog djelovanja zakona
Princip legitimnih očekivanja
Jednakost ljudi pred zakonom
Zabrana diskriminacije po bilo
kom osnovu
Učestvovanje u javnim poslovima
Jednak pristup javnim službama
Pravo na djelotvoran pravni lijek.

Naime, Skupština tog kantona je
donijela Zakon o preuzimanju Zakona o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde“, br. 12/11
i 13/12) koji je primjenjivan kao kantonalni zakon. Na osnovu ovog zakona su
organi državne uprave putem Agencije
za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine raspisivali konkurse za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih
službenika na neodređeno vrijeme. To je
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verifikovano i pojedinačnim pravnim
aktima koji su postali pravomoćni.
Nadalje, elaboriraju osporene članove te uz zahtjev i Prijedlog osporenog
zakona sa obrazloženjem su priloženi zapisnici sa javnih rasprava provedenih u
odnosu na Nacrt istog zakona u pojedinim opštinama tog kantona, primjedbe
sindikalnih organizacija i peticije građana
kojima se traže da se Prijedlog zakona
povuče iz dalje procedure.
4. Postupak pred Ustavnim sudom
Federacije
U skladu sa članom 16. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije je dana 07.03.2014. godine zatražio od Skupštine Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde da se izjasni o navodima iz zahtjeva, što ista nije dostavila.
U ovom ustavno-sudskom predmetu je zakazana sjednica Suda bez javne
rasprave za dan 11.05.2016. godine.
Odlukom Ustavnog suda Federacije je zaključeno da je prije odlučivanja o
zahtjevu potrebno zatražiti zvaničnu informaciju o statusu Prijedloga zakona, te
je aktom Suda broj: U-7/14 od 12.05.
2016. godine od Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zatražena informacija, te je podneskom broj: 01-02685-1/16 od 17.05.2016. godine Ustavni
sud Federacije obaviješten da je Prijedlog
zakona povučen od strane ovlaštenog
predlagača, Vlade Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde na 30. redovnoj sjednici
Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde od 26.02.2014. godine, uz obrazloženje da će se obaviti javna rasprava u
roku od 14 dana. Prijedlog zakona nije više upućivan u skupštinsku proceduru, a
programom rada Skupštine i Vlade tog
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kantona nije planirano donošenje Zakona
o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, već je planirano
donošenje Zakona o preuzimanju Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 99/15), jer se u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde primjenjuje Zakona
o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12).
5. Sjednica Ustavnog suda Federacije
bez javne rasprave
U ovom ustavno-sudskom postupku je dana 07.06.2016. godine održana
sjednica bez javne rasprave, na kojoj je
obzirom na naprijed navedeni podnesak
Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde razmotreno pitanje procesnih
pretpostavki za odlučivanje.
6. Relevantno pravo
Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.
40/10 i 18/16)
Član 42.
Rješenje o obustavi postupka
Sud će donijeti rješenje kojim obustavlja postupak kada je u toku postupka:
1. otklonjena neustavnost osporenog akta,
2. osporeni opšti akt prestao da važi, osim u slučaju kada Sud odlučuje o postavljenom ustavnom pitanju od strane nadležnog suda,
3. podnosilac povukao zahtjev,
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4. i u drugim slučajevima kada prestaje potreba za daljim vođenjem
postupka.
O prihvatanju povlačenja zahtjeva
iz stava 1. tačke 3. ovog člana odlučit će
Sud vodeći se javnim interesom rješavanja predmeta u ustavno-sudskom postupku uzimajući u obzir razloge podnosioca.
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Ustavni sud Federacije je iz naprijed navedene dokumentacije utvrdio da
je u toku postupka pred ovim sudom ovlašteni predlagač povukao Prijedlog zakona na 30. redovnoj sjednici Skupštine
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
još dana 26.02.2014. godine. Od tada pa
do danas povučeni Prijedlog zakona nije
ponovo upućivan u skupštinsku proceduru po navodima Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, te Programom rada iste Skupštine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nije
planirano donošenje kantonalnog zakona
iz ove oblasti, već preuzimanje zakona na
nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
U skladu sa odredbom člana 42.
stav 1. tačka 4. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine postupak se obustavlja kada u toku postupka
prestane potreba za njegovim daljim vođenjem. Naprijed navedene činjenice upućuju da je prestala potreba za daljim vođenjem postupka u ovom ustavno-sudskom predmetu, zbog čega je Ustavni sud
Federacije primjenom citirane poslovničke odredbe donio odluku kao u izreci.
Ovo Рješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda,
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Vesna Budimir, Mirjana Čučković dr.sc.
iur. Šahbaz Džihanović, Domin Malbašić,
prof.dr. Edin Muminović, dr.sc. Kata Senjak i Mladen Srdić, sudije Suda.
Broj:U-7/14
Predsjednica
07.06.2016.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović,s.r.
...............................
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine odlučujući po zahtjevu jedne trećine zastupnika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ocjenu ustavnosti čl. 23., 28., 44. i 76. Prijedloga zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, na temelju članka 42. stavak 1. točka 4. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 40/10 i 18/16), na sjednici
Suda bez javne rasprave, održanoj 07.06.
2016. godine, donio je
R J E Š E NJ E
2. Obustavlja se postupak po zahtjevu
jedne trećine zastupnika u Skupštini
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ocjenu ustavnosti čl. 23., 28,
44. i 76. Prijedloga zakona o državnoj
službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, jer je prestala potreba
za daljnjim vođenjem postupka.
3. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde“.
O b r a z l o ž e nj e
1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva
Jedna trećina (devet) zastupnika u
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Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde (u daljnjem tekstu: podnositelj
zahtjeva) podnijela je dana 25.02.2014.
godine Ustavnom sudu Federacije Bosne
i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni
sud Federacije) zahtjev za ocjenu ustavnosti čl. 23., 28., 44. i 76. Prijedloga zakona
o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (u daljnjem tekstu:
Prijedlog zakona). Zahtjev je podnesen
sukladno s člankom IV.C.10.(2) b) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine.
Zahtjevom se traži da Ustavni sud
Federacije utvrdi, odnosno ocijeni ustavnost navedenih članaka Prijedloga zakona, te da donese privremenu mjeru obustave postupka njegovog usvajanja dok
se ne donese konačna odluka.
Podnositelj zahtjeva je ovlašten za
pokretanje ovog postupka pred Ustavnim sudom Federacije.
2. Stranke u postupku
Sukladno s člankom 39. stavak 1.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i
37/03) stranke u postupku su:
-

-

jedna trećina zastupnika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao podnositelji zahtjeva, i
Skupština Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde.

3. Bitni navodi zahtjeva
Podnositelj zahtjeva navodi da je
odredbama čl. 23., 28., 44. i 76. Prijedloga
zakona došlo do povrede ustavnih načela, prava i sloboda utvrđenih Ustavom i
Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i to:
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-

Načelo vladavine zakona
Načelo pravne sigurnosti
Zabrana povratnog djelovanja zakona
Načelo legitimnih očekivanja
Jednakost ljudi pred zakonom
Zabrana diskriminacije po bilo
kom osnovu
Učestvovanje u javnim poslovima
Jednak pristup javnim službama
Pravo na djelotvoran pravni lijek.

Naime, Skupština tog kantona je
donijela Zakon o preuzimanju Zakona o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde“, br. 12/11
i 13/12) koji je primjenjivan kao kantonalni zakon. Na temelju ovog zakona su
organi državne uprave putem Agencije
za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine raspisivali natječaje za popunu
radnih mjesta rukovodećih državnih službenika na neodređeno vrijeme. To je verificirano i pojedinačnim pravnim aktima
koji su postali pravomoćni.
Nadalje, elaboriraju osporene članke te uz zahtjev i Prijedlog osporenog
zakona s obrazloženjem su priloženi zapisnici s javnih rasprava provedenih u
odnosu na Nacrt istog zakona u pojedinim općinama tog kantona, primjedbe sindikalnih organizacija i peticije građana
kojima se traže da se Prijedlog zakona
povuče iz daljnje procedure.
4. Postupak pred Ustavnim sudom
Federacije
Sukladno s člankom 16. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije je dana 07.03.2014. godine zatražio od Skupštine Bosansko-podrinjskog
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kantona Goražde da se izjasni o navodima iz zahtjeva, što ista nije dostavila.
U ovom ustavno-sudskom predmetu je zakazana sjednica Suda bez javne
rasprave za dan 11.05.2016. godine.
Odlukom Ustavnog suda Federacije je zaključeno da je prije odlučivanja o
zahtjevu potrebno zatražiti zvaničnu informaciju o statusu Prijedloga zakona, te
je aktom Suda broj:U-7/14 od 12.05.2016.
godine od Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zatražena informacija, te je podneskom broj: 01-02-685-1/16
od 17.05.2016. godine Ustavni sud Federacije obaviješten da je Prijedlog zakona
povučen od strane ovlaštenog predlagatelja, Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 30. redovitoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde od 26.02.2014. godine, uz obrazloženje da će se obaviti javna rasprava u
roku od 14 dana. Prijedlog zakona nije više upućivan u skupštinsku proceduru, a
programom rada Skupštine i Vlade tog
kantona nije planirano donošenje Zakona
o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, već je planirano
donošenje Zakona o preuzimanju Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 99/15), jer se u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde primjenjuje Zakona
o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, br.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12).
5. Sjednica Ustavnog suda Federacije
bez javne rasprave
U ovom ustavno-sudskom postupku je dana 07.06.2016. godine održana
sjednica bez javne rasprave, na kojoj je
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obzirom na naprijed navedeni podnesak
Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde razmotreno pitanje procesnih
pretpostavki za odlučivanje.
6. Relevantno pravo
Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.
40/10 i 18/16)
Članak 42.
Rješenje o obustavi postupka
Sud će donijeti rješenje kojim obustavlja postupak kada je u tijeku postupka:
1. otklonjena neustavnost osporenog
akta,
2. osporeni opći akt prestao da važi, osim u slučaju kada Sud odlučuje o postavljenom ustavnom pitanju od strane nadležnog suda,
3. podnositelj povukao zahtjev,
4. i u drugim slučajevima kada prestaje
potreba za daljnjim vođenjem postupka.
O prihvatanju povlačenja zahtjeva
iz stavka 1. točke 3. ovog članka odlučit
će Sud vodeći se javnim interesom rješavanja predmeta u ustavno-sudskom postupku uzimajući u obzir razloge podnositelja.
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Ustavni sud Federacije je iz naprijed navedene dokumentacije utvrdio da
je u tijeku postupka pred ovim sudom
ovlašteni predlagatelj povukao Prijedlog
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zakona na 30. redovitoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde još dana 26.02.2014. godine. Od tada
pa do danas povučeni Prijedlog zakona
nije ponovo upućivan u skupštinsku proceduru po navodima Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te Programom rada iste Skupštine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nije
planirano donošenje kantonalnog zakona
iz ove oblasti, već preuzimanje zakona na
nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Sukladno s odredbom članka 42.
stavak 1. točka 4. Poslovnika Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine postupak se obustavlja kada u tijeku postupka prestane potreba za njegovim daljnjim vođenjem. Naprijed navedene činjenice upućuju da je prestala potreba za daljnjim vođenjem postupka u ovom ustavno-sudskom predmetu, zbog čega je Ustavni sud Federacije primjenom citirane
poslovničke odredbe donio odluku kao u
izreci.
Ovo Рješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda,
Vesna Budimir, Mirjana Čučković dr.sc.
iur. Šahbaz Džihanović, Domin Malbašić,
prof.dr. Edin Muminović, dr.sc. Kata Senjak i Mladen Srdić, suci Suda.
Broj:U-7/14
Predsjednica
07.06.2016.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović,v.r.
................................
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Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине одлучујући по захтјеву
једне трећине посланика у Скупштини Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде за оцјену уставности чл. 23., 28,
44. и 76. Приједлога закона о државној
служби у Босанско-подрињском кантону Горажде, на основу члана 42. став
1. тачка 4. Пословника Уставног суда
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.
40/10 и 18/16), на сједници Суда без
јавне расправе, одржаној 07.06.2016. године, донио је
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
1. Обуставља се поступак по захтјеву
једне трећине посланика у Скупштини Босанско-подрињског кантона Горажде за оцјену уставности
чл. 23., 28., 44. и 76. Приједлога закона о државној служби у Босанскоподрињском кантону Горажде, јер
је престала потреба за даљим вођењем поступка.
2. Рјешење објавити у „Службеним
новинама
Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
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чланом IV.Ц.10.(2) б) Устава Федерације Босне и Херцеговине.
Захтјевом се тражи да Уставни
суд Федерације утврди, односно оцијени уставност наведених чланова Приједлога закона, те да донесе привремену мјеру обуставе поступка његовог
усвајања док се не донесе коначна одлука.
Подносилац захтјева је овлашћен за покретање овог поступка пред
Уставним судом Федерације.
2. Странке у поступку
У складу са чланом 39. став 1.
Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“,
бр. 6/95 и 37/03) странке у поступку
су:
-

-

Образложење
1. Подносилац захтјева и предмет
захтјева
Једна трећина (девет) посланика у Скупштини Босанско-подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијела је дана 25.
02.2014. године Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) захтјев
за оцјену уставности чл. 23., 28., 44. и
76. Приједлога закона о државној служби у Босанско-подрињском кантону
Горажде (у даљем тексту: Приједлог
законa). Захтјев је поднесен у складу са

једна трећина посланика у Скупштини Босанско-подрињског
кантона Горажде, као подносиоци захтјева, и
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде.

3. Битни наводи захтјева
Подносилац захтјева наводи да
је одредбама чл. 23., 28., 44. и 76. Приједлога закона дошло до повреде уставних принципа, права и слобода утврђених Уставом и Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода и то:
-

Принцип владавине закона
Принцип правне сигурности
Забрана повратног дјеловања
закона
Принцип легитимних очекивања
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-

-

Једнакост људи пред законом
Забрана дискриминације по било ком основу
Учествовање у јавним пословима
Једнак приступ јавним службама
Право на дјелотворан правни
лијек.

Наиме, Скупштина тог кантона
је донијела Закон о преузимању Закона о државној служби у Федерацији
Босне и Херцеговине („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр. 12/11 и 13/12) који је примјењиван као кантонални закон. На
основу овог закона су органи државне
управе путем Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине
расписивали конкурсе за попуну радних мјеста руководећих државних службеника на неодређено вријеме. То је
верификовано и појединачним правним актима који су постали правомоћни.
Надаље, елаборирају оспорене
чланове те уз захтјев и Приједлог оспореног закона са образложењем су приложени записници са јавних расправа
проведених у односу на Нацрт истог
закона у појединим општинама тог кантона, примједбе синдикалних организација и петиције грађана којима се
траже да се Приједлог законa повуче
из даље процедуре.
4. Поступак пред Уставним судом
Федерације
У складу са чланом 16. Закона о
поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине Уставни
суд Федерације је дана 07.03.2014. године затражио од Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде да се изјасни о наводима из захтјева, што иста
није доставила.
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У овом уставно-судском предмету је заказана сједница Суда без јавне расправе за дан 11.05.2016. године.
Одлуком Уставног суда Федерације је закључено да је прије одлучивања о захтјеву потребно затражити званичну информацију о статусу Приједлога закона, те је актом Суда број: У7/14 од 12.05.2016. године од Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде затражена информација, те је
поднеском број:01-02-685-1/16 од 17.05.
2016. године Уставни суд Федерације
обавијештен да је Приједлог закона
повучен од стране овлашћеног предлагача, Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде на 30. редовној сједници Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде од 26.02.2014. године, уз образложење да ће се обавити
јавна расправа у року од 14 дана. Приједлог закона није више упућиван у
скупштинску процедуру, а програмом
рада Скупштине и Владе тог кантона
није планирано доношење Закона о
државној служби у Босанско-подрињском кантону Горажде, већ је планирано доношење Закона о преузимању
Закона о измјенама и допунама Закона
о државној служби Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 99/15), јер се у Босанско-подрињском кантону Горажде
примјењује Закона о државној служби
у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“,
бр.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 и 4/12).
5. Сједница Уставног суда Федерације без јавне расправе
У овом уставно-судском поступку је дана 07.06.2016. године одржана
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сједница без јавне расправе, на којој је
обзиром на напријед наведени поднесак Скупштине Босанско-подрињског
кантона Горажде размотрено питање
процесних претпоставки за одлучивање.
6. Релевантно право
Пословник Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“,
бр. 40/10 и 18/16)
Члан 42.
Рјешење о обустави поступка
Суд ће донијети рјешење којим
обуставља поступак када је у току
поступка:
1. отклоњена неуставност оспореног
акта,
2. оспорени општи акт престао да важи, осим у случају када Суд одлучује о постављеном уставном питању од стране надлежног суда,
3. подносилац повукао захтјев,
4. и у другим случајевима када престаје потреба за даљим вођењем поступка.
О прихватању повлачења захтјева из става 1. тачке 3. овог члана одлучит ће Суд водећи се јавним интересом рјешавања предмета у уставносудском поступку узимајући у обзир
разлоге подносиоца.
7. Чињенично стање и став Уставног
суда Федерације
Уставни суд Федерације је из
напријед наведене документације утврдио да је у току поступка пред овим
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судом овлашћени предлагач повукао
Приједлог закона на 30. редовној сједници Скупштине Босанско-подрињског
кантона Горажде још дана 26.02.2014.
године. Од тада па до данас повучени
Приједлог закона није поново упућиван у скупштинску процедуру по наводима Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, те Програмом
рада исте Скупштине и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде није
планирано доношење кантоналног закона из ове области, већ преузимање
закона на нивоу Федерације Босне и
Херцеговине.
У складу са одредбом члана 42.
став 1. тачка 4. Пословника Уставног
суда Федерације Босне и Херцеговине
поступак се обуставља када у току поступка престане потреба за његовим даљим вођењем. Напријед наведене чињенице упућују да је престала потреба
за даљим вођењем поступка у овом уставно-судском предмету, због чега је
Уставни суд Федерације примјеном
цитиране пословничке одредбе донио
одлуку као у изреци.
Ово рјешење Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу:
Александра Мартиновић, предсједнцa
Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић др сц.иур. Шахбаз Џихановић, Домин Малбашић, проф.др Един Муминовић, др сц. Ката Сењак и Младен
Срдић, судије Суда.
Број:У-7/14
Предсједницa
07.06.2016.г.
Уставног суда Федерације
Сарајево
Босне и Херцеговине
Александра Мартиновић,с.р.

569
Поштујући Устав Босне и Херцеговине, Устав Федерације Босне и Хе-
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рцеговине и Устав Босанско-подрињског кантона Гроажде;
Полазећи од својих уставних овлаштења, као носилац законодавне власти у Босанско-подрињском кантону
Горажде;
Узимајући у обзир географске,
економске и историјске особености Босанско-подрињског кантона Горажде,
те достигнути степен економског и
друштвеног развоја;
Подсјећајући да десет равноправних кантона чине Федерацију Босне и Херцеговине;
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде исказује свој политички став у односу на доношење
новог Закона о припадности јавних
прихода у Федерацији Босне и Херцеговине, и д о н о с и:
ДЕКЛАРАЦ ИЈУ
Босанско-подрињски
кантон
Горажде подржава иницијативу за доношење новог Закона о припадности
јавних прихода у Федерацији Босне и
Херцеговине уз потпуно уважавање
члана III тачка 3. Устава Федерације
БиХ, којим је утврђено да ће у вршењу
својих надлежности, када се ради о законима и другим прописима који су
обавезујући на подручју цијеле Федерације, Федерална власт поступати узимајући у обзир кантоналне надлежности, различите ситуације у појединим кантонима и потребу за флексибилношћу у провођењу.
Приликом доношења новог Закона, захтијева се да исти новом расподјелом омогући да сви кантони могу
финансирати основне уставне надлежности.
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У новом Закону, поред демографских и географских критерија, потребно је да се узму у обзир и други
критерији као што су: стање у области
социјалне и здравствене заштите, покривеност увоза са извозом, историјски
и други критерији који ће на правичан начин третирати расподјелу јавних
прихода на начин да се омогући сразмјерно и подједнако задовољење потреба становништва, односно пружање
услуга и обезбјеђење приближно истог
стандарда живота за све кантоне у Федерацији Босне и Херцеговине.
Тражимо да се задрже пондери
као дио корективног механизма у постизању равномјерне расподјеле и као
дио историјског критерија у погледу
степена развијености појединих кантона, почев од њихове успоставе па до
данас, узимајући и степен ратне девастације.
Исто тако, када је у питању демографски критериј, треба узети у обзир и висину средстава по глави становника коју од индиректних пореза добију општине у саставима кантона уз
уважавање чињенице да двије од три
општине које су у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде имају приходе од индиректних пореза међу најнижим у Федерацији Босне и Херцеговине.
Босанско-подрињски
кантон
Горажде захитјева да до доношења новог Закона о припадности јавних прихода Влада Федерације Босне и Херцеговине, односно Министарство за финансије Федерације Босне и Херцеговине, ревидира примјену Упутства о
одређивању учешћа кантона и једини-
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ца локалне самоуправе у приходима
од индиректних пореза и начин распоређивања тих прихода за 2016. годину.
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде тражи од Владе
Федерације Босне и Херцеговине да,
што прије, уради критериј за расподјелу грант-средстава нижим нивоима
власти, грант кантонима, са посебним
освртом на Босанско-подрињски кантон Горажде.
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде тражи од Владе
Федерације Босне и Херцеговине да се
што хитније изврши расподјела грантсредстава и иста уплате на рачун Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2016. годину ради несметаног финансирања Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:01-02-584/16
19.07.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.

570
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2016.годину број:10-14
-1148-1/16 од 18.04.2016. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној
дана 24.06.2016.године, д о н о с и:

26. јул/српањ 2016.
ОДЛУКУ
о одобравању I (првог)
од укупно II (два) једнака дјела
новчаних средстава Спортском
савезу за спорт и рекреацију
инвалида Босанско-подрињског
кантона Горажде
за 2016. годину

I
Одобрава се 5.000,00 КМ као I
(први) дио од укупно II (два) једнака
дијела новчаних средстава Спортском
савезу за спорт и рекреацију инвалида
Босанско-подрињског кантона Горажде на име учешћа на државним такмичењима према Календару државних
такмичења у 2016. години спортских
клубова лица са инвалидитетом који
дјелују у склопу Спортског савеза за
спорт и рекреацију инвалида Босанско-подрињског кантона Горажде.

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2016. годину.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Савеза за спорт и рекреацију инвалида Босанско-подрињског
кантона Горажде број:1990540006144655,
отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број:4245042980002.

III
Корисник средстава дужан је

26. јул/српањ 2016.
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Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку
буџетских средстава за редовне програме носилаца спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде, за I (први) и II (други) квартал 2016 године.
Извјештај се предаје на обрасцу
РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 2/13
и 2/14).

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1024/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

571
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2016. годину број: 10-14-1148-1/16 од 18.04.2016.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 66. редовној сјед-

ници, одржаној дана 24.06.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско подрињског кантона Горажде
на име редовне транше за мјесеце
март и април 2016. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 12.100,00 КМ Спортском савезу Босанско-подрињског
кантона Горажде за мјесеце март и април 2016. године и то:
1. 100,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде
за мјесеце март и април 2016. године.
2. 12.000,00 КМ на име кориштења спортских објеката за клубове и савезе - припреме и такмичење за мјесеце март и април 2016. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде број: 1990540006336521 отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД
број: 4245007300007.
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Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава у висини три редовне транше
предати извјештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носилаца спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде, за I (први) квартал 2016 године.
Извјештај се предаје на обрасцу
РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 2/13
и 2/14).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1023/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

572
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2016. годину број: 1014-1148-1/16 од 18.04.2016. године, Вла-

да Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи
Рукометном клубу Раднички
као носиоцу спортских дјелатности
на нивоу Босанко-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 4.000,00 КМ на име интервентне помоћи Рукометном клубу Раднички као носиоцу спортских дјелатности на нивоу Босанко-подрињског
кантона Горажде за одлазак и учешће
на Државном првенству Босне и Херцеговине за сезону 2015/16. - узрасне
катергорије 1996, 1998, 2000, 2002. (превоз, котизација, љекарски прегледи,
смјештај, храна и спортска опрема).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2016.годину.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Рукометног клуба Раднички број: 1376206004274550, отворен
код Моја банка д.д. Сарајево, ИД број: 4245042980002.
Члан 3.
Корисници средстава дужни су

26. јул/српањ 2016.
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Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме
носилаца спортских дјелатности на
нивоу Босанско-подрињског кантона
Горажде са измиреним обавезама из
члана 1. ове Одлуке.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).
Члан 4.
Уколико корисник средстава не
изврши измирење обавеза из члана 1.
ове Одлуке, добијена средства по овој
Одлуци дужан је вратити у истом износу Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт, а одлуку о
томе донијеће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде након подношења извјештаја од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1017/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

573
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 03/16), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614 300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању
обиљежавања манифестације
„Битка на Зебиној шуми”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства у износу од 1.000,00 КМ
за суфинансирање манифестације “Битка на Зебиној шуми”, која је одржана
25.05.2016.године.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање
значајних датума.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства у износу од 1.000,00 КМ
уплатити подносиоцу захтјева, Удружењу демобилисаних бораца АР БиХ
Општине Фоча – Устиколина, на жирорачун:1325002000634411–НЛБ банка.

-

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1016/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

574
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06. 2016.године, д о н о с и:

-

2.000,00

1.200,00

2.000,00
Удружење “Свјетлост Дрине” 840,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
840,00

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подринјског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачуне организација:

-

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец мај 2016.године, и то:

2.000,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Помоћ у раду темељних
борачких удружења.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
мај 2016. године

Савез РВИБПК
“Синови Дрине” Горажде
Организација ПШиПБ
БПК Горажде
Савез добитника највећих
ратних признања БПК
Горажде
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде

-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ БПК Горажде:
1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1015/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

575
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 3/16),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
мај 2016. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2016.години за мјесец мај
2016.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка

питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачун број: 199054
0005249733, отворен копд ШПАРКАСЕ
банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1014/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

576
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 03/16), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614 300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016. године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 500,00 КМ на име суфинансирања трошкова за учешће екипе
РВИ са простора Босанско–подрињског кантона Горажде на КУП првенству
у куглању које ће се одржати у Тузли
дана 14.05.2016.године.
Члан 2.

577
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/15) и члана 12. Закона о оснивању Јавне установе „Кантонални Центар за социјални рад” Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 5/00), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној
дана 24.06.2016. године, д о н о с и :

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансферии непрофитним организацијама – Спортске манифестације РВИ.
Члан3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида
Босанско-подринјског кантона Горажде на број:1990540006144655, отворен
код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1013/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Центар за социјални рад”
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
„Центар за социјални рад” Босанскоподрињског кантона Горажде, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Мерко Карахметовић-предсједник,
Един Драковац
- члан,
Намира Зуко
- члан,
Селма Кудин
- члан,
Едина Табаковић
- члан.
Члан 2.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Рјеше-
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ња ставља се ван снаге Рјешење број:
03-05-92-1/14 од 23.01.2014.године.
Број:03-05-1009/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

578
На основу чланова 23. и 24.
Закона о Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 8/15), а у складу са чланом 12.
Закона о оснивању Јавне установе „Кантонални Центар за социјални рад”
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/00) те чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима ФБиХ („Службене новине Ф БиХ”,
број: 34/03 и 65/13), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 66.
редовној сједници, одржаној дана 24.
06.2016.године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова
Управног одбора
ЈУ „Центар за социјални рад”
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад” Босанско-подрињског
кантона Горажде, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Махир Имамовић - предсједник,
Хамдо Сијерчић - члан,
Алема Бајровић - члан,
Амела Џаферовић- члан,
Санела Зец
- члан.

Члан 2.
Именовани предсједник и чланови Управног одбора из члана 1. Рјешења за свој рад и ангажовање у раду
Управног одбора имају право на накнаду која ће се исплаћивати из средстава Установе и иста ће се утврдити посебним актом Установе.
Члан 3.
Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
до коначног именовања, а најдуже до
90 (деведесет) дана.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05–1009-1/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

579
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2016.године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о разјешењу предсједника
и чланова Управног одбора Завода
здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се предсједник и
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чланови Управног одбора Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Елма Делић
- предсједник
Сеад Тафро
- члан
Мирсад Тиро
- члан
Един Агановић - члан
Емир Ходовић
- члан
Др. Мирзет Адровић
- члан
Др. Муедин Силајџић - члан
Др. Зинаида Сијерчић - члан
Др. Емсудина Дељо
- члан.
Члан 2.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге Рјешење, број:
03-05-1247-2/15 од 12.08.2015.године.
Број:03-05-1025/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

580
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/15), а у складу са чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ
(„Службене новине ФБиХ”, број: 34/03
и 65/13), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016.године,
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Управног
одбора Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, у саставу:
Емсудина Бавчић-Дељо - предсједник,
Фахрудин Балијагић
- члан,
Муедин Силајџић
- члан,
Мерсудин Селимовић
- члан,
Елида Ћулов
- члан,
Анел Хоро
- члан,
Елведина Херак
- члан,
Един Агановић
- члан и
Мирсад Тиро
- члан.
Члан 2.
Именовани предсједник и чланови Управног одбора из члана 1. Рјешења за свој рад и ангажовање у раду
Управног одбора имају право на накнаду која ће се исплаћивати из средстава Завода и иста ће се утврдити посебним актом Завода.
Члан 3.
Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
до коначног именовања, а најдуже до
90 (деведесет) дана.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
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ужбеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05–1025-1/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

581
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програмама утрошка средстава Владе Босанско-подрињског кантона Гораде са економског кода
614 200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи, како слиједи:
-

-

Бујак Бехудину у износу од 500,00
КМ, на име помоћи приликом рјешавања егзистенцијалних питања.
Средства уплатити на рачун број:
1610000000000011 093005160-2 отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.
Шеховић Адни у износу од 200,00
КМ, на име помоћи у школовању.
Средства уплатити на рачун број:
1322602014945329, отворен код НЛБ
банке експозитура Горажде.

Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 614 200 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1029/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

582
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавних
набавки
Члан 1.
Овом се Одлуком покреће поступак јавних набавки по Одлуци Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-904/16 од 09.06.2016.године и то:
1. За потребе Владе Босанско-подри-
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њског кантона Горажде 1 (једног)
моторног возила сљедећих карактеристика:
a) запремина мотора: минимално
1968 ццм
б) врста мотора: дизел
ц) снага мотора: минимално 110 КW
д) мјењач брзине: М
е) сједишта: 4+1
ф) врата: 4
2. За потребе Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде набавка:
-

1 (једног) моторног возила сљедећих карактеристика:
a) запремина мотора: минимално
1968 ццм
б) врста мотора: дизел
ц) снага мотора: минимално 110 КW
д) мјењач брзине: М
е) сједишта: 4+1
ф) врата: 4+1

-

2 (два) моторна возила сљедећих
карактеристика:
a) запремина мотора: минимално
1968 ццм
б) врста мотора: дизел
ц) снага мотора: минимално 103 КW
д) мјењач брзине: М
е) сједишта: 8+1
ф) врата: 4+1

-

3 (три) моторна возила сљедећих
карактеристика:
a) запремина мотора: минимално
1598 ццм
б) врста мотора: дизел
ц) снага мотора: минимално 81 КW
д) мјењач брзине: М
е) сједишта: 4+1
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ф) врата: 4+1
Члан 2.
Набавку службених моторних
возила из тачке 1. ове Одлуке спровести путем Закона о јавним набавкама
БиХ у отвореном поступку.
Посебним рјешењем Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће
именовати комисију за проведбу поступка.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-904-1/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

583
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 13. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/15), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној
дана 24.06.2016.године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за проведбу
поступка јавних набавки по Одлуци
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број: 03-14-904-1/16 од
24.06.2016.године

26. јул/српањ 2016.
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Члан 1.
Овим се Рјешењем именује Комисија за проведбу поступка јавних
набавки по Одлуци Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број: 0314-904-1/16 од 24.06.2016.године, како
слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Мерко Карахметовић-предсједник,
Нерма Омановић
- члан,
Сенад Ходовић
- члан,
Самир Дуровић
- члан,
Емир Сијерчић
- члан.
Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1.
овог Рјешења је да проведе предметни
поступак у складу са Одлуком Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-904-1/16 од 24.06.2016.године, у отвореном поступку те да по
завршетку поступка сачини извјештај
са приједлогом најповољнијег понуђача те исти достави Влади Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1028/16
24.06.2016 .године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

584
На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службене гласник
БиХ”, број:39/14), Рјешења Уреда за разматрање жалби, број:ЈН2-03-07-1-476-

9/16 од 19.05.2016.године и на препоруку Комисије за провођење поступка
јавне набавке у Босанско-подрињском
кантону Горажде, именоване Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-90/15 од 22.01.
2015.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за испоруку лож-уља “ЛУЕЛ”
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за провођење поступка јавне набавке у Босанско-подрињском кантону
Горажде утврђена у Записнику о поновној оцјени понуда, број:03-14-90-281/15
од 26.05.2016.године и за најповољнијег
понуђача за сукцесивну испоруку лож
-уља за потребе загријавања просторија институција Босанско-подрињског
кантона Горажде бира се друштво
„GREEN OIL” д.о.о. САРАЈЕВО, са
Понудом број: 84-02/16 од 16.02.2016.
године и понуђеном цијеном од
251.970,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље
оцијењеном.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када сви понуђачи,
који су учествовали у предметном поступку заједничке набавке буду обавијештени о избору најповољнијег понуђача.
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Члан 3.
Изабрани понуђач је дужан доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% вриједности
оквирног споразума, а сходно тачки
5.1 Тендерске документације, број:0314-90-55/15 из децембра 2015.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком о покретању поступка заједничке јавне набавке стандардизованих роба и услуга које представљају заједничку и редовну потребу
корисника Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-1642
/15 од 16.10.2015. године. Процијењена
вриједност набавке износила је 400.000,00
КМ. Јавна набавка је проведена путем
отвореног поступка. Об-авјештење о
набавци, број:978-1-1-3-3-3/15 послано
је на објаву дана 23.12.2015. године, те
је истог дана и објављено на Порталу
јавних набавки. Сажетак Обавјештења
о набавци објављен је у „Службеном
гласнику БиХ”, број: 99/15 од 28.12.
2015.године.
Комисија за провођење поступка јавне набавке у Босанско-подрињског кантону Горажде, именована Рјеш-
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ењем број:03-14-90/15 од 22.01.2015.године, (у наставку: Комисија) је уз свој
Извјештај о раду, број:03-14-90-213/15
од 04.03.2016.године, доставила и Записник о прегледу и оцјени понуда, број:
03-14-90-204/15 од 25.02.2016.године у
којима је првобитно препоручила избор друштва „GREEN OIL” д.о.о. САРАЈЕВО за најповољнијег понуђача, примјењујући критериј најниже цијене,
која је понуђена у износу од 251.970,00
КМ.
Комисија је благовремено и правилно извршила отварање и оцјену
приспјелих понуда, о чему је сачинила
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-

-

да је запримљено/пристигло укупно 5 (пет) понуда;
да су понуде понуђача „GREEN
OIL” д.о.о. САРАЈЕВО и „ХИФАПЕТРОЛ” д.о.о. САРАЈЕВО прихватљиве;
да понуде понуђача „ХИФА” д.о.о.
ТЕШАЊ, „БИЈЕЛА ВОДА” д.о.о.
ПРАЧА и „ПРОМИНГ” д.о.о. БУГОЈНО нису прихватљиве из сљедећих разлога:
I.

Понуђач „ХИФА” д.о.о. ТЕШАЊ није одредио рок важења
понуде у складу са роком прописаним у тендерској документацији и стога предметну понуду треба искључити из даљње
процедуре, а сходно члану 60.
став (1) Закона о јавним набавкама, који предвиђа да период
важења понуда не може бити
краћи од рока наведеног у тендерској документацији. Наиме,
тачком 4.10 Тендерске документације, број: 03-14-90-55/15 из
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II.

III.

децембра 2015.године, утврђен
је минимални рок важења понуда у трајању од 120 дана, рачунајући од истека рока за подношење понуда (тј. 17.02.2016.године), а именовани понуђач је у
својој понуди одредио рок важења понуде до дана 20.05.2016.
године;
Понуђач „БИЈЕЛА ВОДА” д.о.о.
ПРАЧА је искључен због неиспуњавања услова за квалификацију (економско-финансијска
способност) јер уз своју понуду
није доставио и обавезни извјештај Централне банке БиХ о рачунима правног лица којим доказује да му трансакциони рачуни нису били у блокади у задњих 6 (шест) мјесеци прије пријаве на предметни поступак јавне набавке или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са радом
прије мање од 6 (шест) мјесеци.
Предметни понуђач није испунио све услове ни у погледу техничке и професионалне способности, јер је уз своју понуду
пропустио доставити тражено
увјерење о регистрацији складишта за ложење издато од стране УИО БиХ;
Понуђач ПРОМИНГ д.о.о. Бугојно је искључен јер у оквиру
своје понуде није доставио на
тражени начин све доказе којима се испуњавају квалификациони услови везани за техничку
и професионалну способност.
Наиме, предметни понуђач је
доставио потврде старије од 3
мјесеца од момента достављања
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понуда, које издаје надлежни
орган за контролу квалитета
којим се потврђује да су робе у
складу са прописаним стандардима, иако је тачком 3.4.2 Тендерске документације под ц) било јасно прописано да потврде/увјерења које издаје надлежни орган за контролу квалитета
којима се потврђује да су робе у
складу са прописаним стандардима не смију бити старије од 3
(три) мјесеца од дана подношења понуде.
Међутим, против Одлуке о избору најповољнијег понуђача („GREEN
OIL” д.о.о. Сарајево) за испоруку ложуља, бр.03-14-340/16 од 24.03.2016.године, жалбу је благовремено изјавио понуђач друштво „ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о.
ВОГОШЋА-САРАЈЕВО, један од учесника у отвореном поступку заједничке
набавке лож-уља, а као редовно правно средство у предметном поступку,
тражећи да уговорни орган поступи у
складу са чланом 100. ЗЈН, након чега
је овај уговорни орган донио Одлуку о
поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за испоруку лож-уља, број:03-14-475/16 од 15.04.
2016.године, а поводом жалбе понуђача којом је за најповољнијег понуђача
изабрао жалиоца, односно друштво
ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о. ВОГОШЋАСАРАЈЕВО.
Незадовољан таквом одлуком
првобитно изабрани понуђач „GREEN
OIL” д.о.о. Сарајево је изјавио жалбу
коју је УРЖ Рјешењем, бр.ЈН2-03-07-1476-9/16 од 19.05.2016.године, усвојио
као основану, поништио Одлуку о поништењу и измјени Одлуке о избору
најповољнијег понуђача за испоруку
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лож-уља, број:03-14-475/16 од 15.04.2016.
године и предмет вратио на поновно
одлучивање од евалуације понуда.
Како су већ раније неприхватљивим проглашене понуде понуђача
„ХИФА” д.о.о. Тешањ, „БИЈЕЛА ВОДА”
д.о.о. ПРАЧА и „ПРОМИНГ д.о.о.
БУГОЈНО, двије прихватљиве понуде
преостале за наложену евалуацију понуда у предметном поступку набавке
су биле понуде сљедећих понуђача:
„ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о. САРАЈЕВО и
„GREEN OIL” д.о.о. САРАЈЕВО.
Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од
251.970,00 КМ, док је понуда понуђача
„ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о. САРАЈЕВО са
цијеном у износу од 253.800,00 КМ завршила на другом мјесту.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може да се
уложи жалба уговорном органу у писаној форми, директно, електронским
путем или препорученом поштанском
пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14-1006/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

585
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о плаћању
Окончане ситуације број: 02/2016
Члан 1.
Овом се Одлуком врши измјена
Одлуке о плаћању Окончане ситуације број: 02/2016, број: 03-14-622/16 од
29.04.2016.године, тако што се мијења
члан 2. и исти гласи:
“За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити у Буџету
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 821 500 - Набавка сталних средстава у облику права.
Средства уплати на рачун број:1011400000004042, отворен код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–622-1/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

586
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
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8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Дирекцији робних резерви
да изврши набавку 50,4 тоне дрвене
пелети по цијени 269,10 КМ/т
у вриједности 13.562,64 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
50,4 тоне дрвене пелети по цијени
269,10 КМ/т у вриједности 13.562,64 КМ
од одабраног добављача „ФЛ WООД”
д.о.о. Фоча у складу са одредбама Оквирног споразума бр. 03-14-341-3/13 од
04.05.2016.год.
Дирекција ровних резерви ће закључити појединачни уговор за наведену количину дрвене пелети из става
1 овог члана, а у складу са одредбама
Оквирног споразума број: 03-14-3413/13 од 04.05.2016.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету Дирекције робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
и одобреним оперативним пл-аном за
јуни 2016.године, економски код 613
200 – издаци за енергију.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1005/16
24.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

587
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-одрињског кантона Горажде, на 66. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши набавку
3.000 литара еуро дизела за потребе
Општине Фоча - Устиколина
Члан 1.
У складу са Закључком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
број: 03-17-956/16 од 17.06.2016. године
задужује се Дирекција робних резерви
Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши набавку 3.000 литара еуро дизела у вриједности 5.430,00 КМ и
исти додјели Општини Фоча – Устиколина у циљу помоћи за реализацију
инфраструктурних радова у циљу проведбе Споразума о ангажовању Оружаних снага БиХ за потребе Општине
Фоча – Устиколина.
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Члан 2.
Гориво (еуро дизел) Општина
Фоча – Устиколина ће да преузме на
Проминговој бензинској пумпи у Горажду.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету Дирекције робних резерви за 2016.годину,
економски код 613500 – издаци за услуге превоза и горива.

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о упису
ученика у први разред средњих
школа за школску 2016/2017. годину
I
У Одлуци о упису ученика у
први разред Средњих школа за школску 2016/2017. годину број:03-38-732/
16 од 20.05.2016. године, у члану I, дио
ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде, тачка 2. машинска струка – техничар мехатронике возила ЕУ ВЕТ Програм IV
степен 1 одјељење мијења се и гласи:
2. Обрађивач гуме и пластике (пластичар) III степен 1 одјељење

Члан 4.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.

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

Број:03-14–957-1/16
24.06.2016.године
Горажде

Број:03-38–732-1/16
27.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15) те на основу члана 77. став 6. Закона о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 10/11 и
5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на телефонској сједници, одржаној дана 27.06.2016. године,
д о н о с и:

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 27. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2016.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
телефонској сједници, одржаној дана
27.06.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава

26. јул/српањ 2016.
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 1.000,00
КМ Рамовић Џејли из Горажда, као награда за освојено прво мјесто на такмичењу Грандове звјездице.
Средства уплатити на рачун
Синан Рамовић број:1028401500320816,
отворен код УНИОН банке, експозитура Горажде.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско – подрињског кантона Горажде,
економски код 600 000 - Текућа буџетска резерва, а теретит ће се економски код 614 200 - Текући трансфери
појединцима БАЛ 006.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1079/16
27.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у вези са члановима 141. и 142.
Пословника о раду Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 10/08 и 1/15),

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 67. редовној сједници, одржаној дана 28.06.2016.год., д о н о с и :
ОДЛУКУ
о утврђивању Амандмана I
на Приједлог Закона о измјенама
и допунама Закона о унутрашњим
пословима
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује Амандман I, којим се врши допуна члана
6. приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о унутршњим пословима, а којим се мијења и допуњује члан
43. Закона о унутрашњим пословима,
тако да се дода став (3) који гласи:
“3) У ставу (3) ријеч ”Скупштину” се
брише”.
Члан 2.
Амандман из члана 1. ове Одлуке постаје саставни дио Приједлога
Закона о измјенама и допунама Закона
о унутршњим пословима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће бити објављена у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложенје
У члану 43. став (3) Закона о унутрашњим пословима (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 6/15) прописано је да
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је Независни одбор дужан о раду полицијског комесара извјештавати Скупштину, Владу Кантона и министра.
Имајући у виду да Независни одбор
именује Скупштина као независно тијело које је одговорно да у име Скупштине прати рад полицијског комесара, те да Законом о унутрашњим пословима није прописано да Скупштина
може покренути иницијативу за смјену полицијског комесара нити може
подузети друге мјере у случају да извјештај о раду полицијског комесара не
буде усвојен, већ та овлаштења имају
Независни одбор и/или министар за
унутрашње послове као члан Владе,
ако након разматрања извјештаја закључе да полицијски комесар не проводи мјере надзора над организационим
јединицама, односно не врши правилно усмјеравање цјелокупних активности Управе полиције и не осигурава благовремено и законито обављање послова из надлежности Управе полиције,
то нема сврхе подносити изјештај о раду полицијског комесара Скупштини.
Број:03-02-1027/16
28.06.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са члановима 10. и 27.
Закона о концесијама (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/03 и 11/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
68. редовној сједници, одржаној дана
01.07.2016.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели концесије
за пројектовање, изградњу,
кориштење и пренос
МХЕ “ЈАБУКА” на ријеци Колини,
општина Фоча-Устиколина
Члан 1.
(Предмет)
Овом се Одлуком додјељује концесија за пројектовање, изградњу, кориштење и пренос МХЕ „ЈАБУКА” на
ријеци Колини, општина Фоча-Устиколина, привредном друштву „ЕКОРЕМ” д.о.о. Сарајево.
Члан 2.
(Период трајања концесије)
Концесија из члана 1. ове Одлуке се додјељује на период од 30 (тридесет) година, с тим да ће се рок од кога
се рачуна трајање концесије дефинисати уговором о додјели концесије, а
правно лице из члана 1. ове Одлуке
дужно је у року од најдуже три године
од дана потписивања Уговора о додјели концесије изградити објекте за кориштење концесије и у том року почети користити концесију.
Члан 3.
(Врсте и висина
концесионих накнада)
Укупна инвестиција концесије
из члана 1. ове Одлуке износи 2.300.000,00
КМ, инсталисане снаге 700 кW, са мо-

гућом годишњом производњом од
3.145.000 кWх, а накнаде за кориштење
концесије по овој Одлуци се састоје од
једнократне концесионе накнаде која

26. јул/српањ 2016.

износи 1,8% од укупне инвестиције,
односно 41.400,00 КМ, и текуће (мјесечне) концесионе накнаде која ће се плаћати мјесечно у износу од 5% од укупног годишњег прихода оствареног
производњом и продајом кWх електричне енергије и то за првих 10 година кориштења концесије, 9% од укупног годишњег прихода оствареног
производњом и продајом кWх електричне енергије за период од 10. до 20.
године кориштења концесије и 13% од
укупног годишњег прихода оствареног производњом и продајом кWх електричне енергије за период од 20. до
30. године кориштења концесије, а остали елементи ће се детаљније дефинисати уговором о додјели концесије.
Члан 4.
(Закључење уговора
о концесији)
Услови кориштења концесије
из ове Одлуке као и остала питања везана за ову концесију, уредиће се уговором о додјели концесије, који ће закључити Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, као концесор са привредним друштвом “ЕКО-РЕМ” д.о.о.
Сарајево, као концесионаром.
Члан 5.
(Овлаштења за закључивање
уговора о концесији)
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да,
по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Босанско-подрињског кантона Горажде, закључи уговор о додјели концесије са привредним
друштвом „ЕКО-РЕМ” д.о.о. Сарајево.
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Члан 6.
(Ступање на снагу Одлуке
о додјели концесије)
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-17-1065/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2016. годинум и Програма утрошка средстава Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са
економског кода 614 300 (БАН 001) –
Текући трансфер непрофитним организацијама, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 68. редовној
сједници, одржаној дана 01.07.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи
за учешће спортиста на
Међуопштинским омладинским
спортским играма (МОСИ)
„Рогатица 2016.”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
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у износу од 5.000,00 КМ на име интервентне помоћи за учешће спортиста
на Међуопштинским омладинским спортским играма (МОСИ) „Рогатица
2016.” које се одржавају у Општини Рогатица од 13. до 17. јула 2016. године.

дстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).

Члан 2.

Члан 4.

За реализацију ове Одлуке задужују се Одбојкашки клуб „Горажде”
Горажде и Министарство за финансије, а средства у износу од 3.000,00 КМ
дозначити из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
001) – Текући трансфер за спорт те средства у износу од 2.000,00 КМ дозначити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 600 000 - Текућа буџетска резерва.
Новчана средства дозначити на
жирорачун Одбојкашког клуба „Горажде” Горажде број: 1990540005846283,
отвореног код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број: 4245039840003,
са назнаком за одлазак спортиста на
Међуопштинске омладинске спортске
игре (МОСИ) Рогатица 2016.

Вишак неутрошених средстава
остаје на жирорачуну из члана 2. став
2. ове Одлуке те се висина истог умањује приликом дозначавања наредне редовне транша која је утврђена Уговором о додјели финансијских средстава
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде број: 77/16 и број: 10-14-1293-1/16 од
14.06.2016. године између Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт и Одбојкашког клуба „Горажде” Горажде.

Члан 3.
Корисник средстава дужни су
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме
носиоца спортских дјелатности на
нивоу Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних сре-

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1070/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

593
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 68. редовној сједни-

26. јул/српањ 2016.
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ци, одржаној дана 01.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУОШ „Хасан
Турчало Брзи” Иловача за набавку
огрјевног дрвета за школску
2016/2017. годину
I
Даје се сагласност ЈУОШ „Хасан
Турчало Брзи” Иловача за набавку 55
пм огрјевног дрвета и 10 тона угља за
школску 2016/2017. годину и то:
1. Подручна школа Решетница 10
пмр огрјевног дрвета
2. Подручна школа Брзача 10 пмр
огрјевног дрвета
3. Подручна школа Крабориш 5 пмр
огрјевног дрвета
4. Централна школа Иловача 10 тона
угља и 30 пмр огрјевног дрвета
II
Набавку из члана 1. ове Одлуке
извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку огрјевног
дрвета за школску 2016/2017. годину
обезбијеђена су у Буџету ЈУОШ „Хасан
Турчало Брзи” Иловача на економском коду 613 200 - Издаци за енергију.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обја-

ви у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1066/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 002) –
Текући трансфер за културу за 2016.
годину број: 10-14-1374-1/16 од 05.05.
2016. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 68. редовној
сједници, одржаној дана 01.07.2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
удружењима са подручја
Босанско - подрињског кантона
Горажде за провођење дјелатности
у области културе
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 2.300,00 КМ удружењима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за провођење
дјелатности у области културе и то:

Број 9 – страна 1966
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КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ
„ЕЛЛЗА ФЕСТ”
1.000,00 КМ
МЛАДИХ БПК ГОРАЖДЕ
Жирорачун Културног удружења младих БПК Горажде број: 1990540052929695,
отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број: 4245065250001
УДРУЖЕЊЕ „КУЛТУРНА
„ФЕСТИВАЛ СРЕДЊОВЈЕКОВЉА
БАШТИНА” БПК ГОРАЖДЕ
2016.”
Жирорачун Удружења „КУЛТУРНА БАШТИНА” БПК Горажде”
број: 1011400054274960 отворен код ПБС банке, филијала Горажде,
ИД број: 4245065840003
1.

УДРУЖЕЊЕ УЗГАЈИВАЧА
МЕДОНОСНОГ,
АРОМАЗИЧНОГ И
ЉЕКОВИТОГ БИЉА
“ФАЦЕЛИЈА”

КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКИ
ПРОГРАМ - МУЗИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ / ОТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ X ДАНИ МЕДА И ЉЕКОВИТОГ БИЉА „ЖИВЈЕТИ С ПРИРОДМ ГОРАЖДЕ 2016. ГОДИНЕ /
МУЗИЧКИ НАСТУП ОСНОВНЕ
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „АВДО СМАИЛОВИЋ” ГОРАЖДЕ
2. ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВАЦА И СРЕДЊОШКОЛАЦА У ЛИКОВНИМ
И ФОТО РАДОВИМА НА ТЕМУ
„ГОРАЖДЕ ЗУЈИ”
3. ИЗЛОЖБЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ /
АКТИВНОСТИ У СКЛОПУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ / 47 ГОДИНА ОРГАНИЗОВАНОГ
ПЧЕЛАРСТВА
НА НАШИМ ПРОСТОРИМА /
ХОЛ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГОРАЖДЕ

1.000,00 КМ

300,00 КМ

Жирорачун Удружења узгајивача медоносног, ароматичног и љековитог биља
“Фацелија” број: 1020070000024124 код Унион банке д.д. Сарајево ексспозитура
Горажде, ИД број: 4245052860005

Члан 2.

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер
за културу.

Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.

26. јул/српањ 2016.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1059/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

дала сагласност својом Одлуком број:
03-14-944/16 од 17.06.2016.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 68. редовној сједници, одржаној дана 01.07.2016. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
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Члан 1.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода
614 200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица) за 2016.годину на који је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде

Р/б
1.
2.
3.

Презиме и име
Хурко Сувад
Пашовић Хасан
Туловић Изета

Одобравају се новчана средстава у износу од 600,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесеце мај и јуни
2016.године за три корисника (100,00
КМ мјесечно по кориснику) који по
имовинским законима и Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају
право на привремени смјештај, са правом продужетка до трајног рјешавања
статуса, а према списку како слиједи:

Пријератна адреса
Рогатица
Општина Фоча
Н. Пите 9. – Чајниче

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Го-

Износ кирије за
један мјесец
(КМ)
100,00
100,00
100,00
У к у п н о:

Износ
кирије
за мјесец
мај и јуни
(КМ)
200,00
200,00
200,00
600,00

ражде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
- Економски код – 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица) за 2016.годину.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1058/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде,
број: 8/15), а у вези са чланом 59. Статута Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 6/16),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 68. редовној сједници, одржаној дана 01.07.2016.год., д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији
и систематизацији послова и радних
задатака Стручне службе Завода
здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде,
број:14-I-2105/16 од 29.06.2016.године

ог осигурања Босанско–подрињског
кантона Горажде, број: 14-I-2105/16 од
29.06.2016.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-1046/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са чланом 105. став 2.
Закона о здравственом осигурању
(„Службене новине Федерације БиХ”,
број: 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11) и члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, број: 34/03 и
65/13) те чланом 17. Закона о кантоналном Заводу здравственог осигурања
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/97 и
8/99, 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 68. редовној сједници, одржаној дана 01.07.2016. године, д о н о с и:

Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Стручне службе Завода здравствен-

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке
о критеријима за номинирање/
именовање директора Завода
здравственог осигурања Босанско
подрињског кантона Горажде

26. јул/српањ 2016.
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I

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде врши
измјене и допуне Одлуке о критеријима за номинирање/именовање директора Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-34-1526/15 од 02.10.2015.
године („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
10/15).

ог кантона Горажде за 2016. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 3/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 68. редовној сједници, одржаној дана 01.07.2016.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усмјеравању непланиране
донације у Буџет БПК Горажде
за 2016. годину

II

Члан 1.

У тачки III Одлуке о критеријима за номинирање/именовање директора Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-34-1526/15 од 02.10.2015. године, мјења се алинеја 1., те иста сада
гласи: „да има VII степен или високу
стручну спрему болоњског процеса
студирања, факултет друштвеног или
здравственог усмјерења;”.

Одобрава се усмјеравање непланиране намјенске донације у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2016. годину – организациони код
170010003 Министарство за привреду
– Дирекција за цесте, у износу од
24.435,40 КМ за реализацију Пројекта
инвестирања средстава ГСМ-лиценце
уплаћене од стране ЈП Цесте ФБиХ
д.о.о. а односи се на дионицу ЈабукаКрива Драга.

III

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1045/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у вези са чланом 10. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињск-

Средства из члана 1. ове Одлуке
усмјеравају се у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
у дијелу плана прихода повећањем планираних прихода на економском коду 721214 - (Приходи од ГСМ-лиценце).
За износ средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се повећање плана расхода и издатака на организационом коду 17010001 Министарство за
привреду – Дирекција за цесте економски код 821600 - Реконструкција и
инвестиционо одржавање у износу од
24.435,40 КМ.
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Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду –
Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец ЈУНИ 2016.године, у износу од 360,00 КМ.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1063/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за
мјесец ЈУНИ 2016.године, у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07) и члана 4. Уредбе
о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у
кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 68. редовној сједници, одржаној дана 01.07.2016.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈУНИ 2016. године

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде,
а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско -подрињског
кантона Горажде”.
Број:03–14–1062/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 3/16), а у
складу са Програмом утрошка средстава са кода 614300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама (“Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде” број: 5/16), Влада

26. јул/српањ 2016.

Босанско–подрињског кантона Горажде, на 68. редовној сједници, одржаној
дана 01.07.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обиљежавање Меморијала “Мехо
Дрљевић Дедо и саборци”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средстава у износу од 2.500,00
КМ на име суфинансирања трошкова
обиљежавања Меморијала “Мехо Дрљевић и саборци”.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума и догађаја (датуми значајни за удружења).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити подносиоцу
захтјева на жирорачун број:102007000
0038480 – УНИОН банка филијала Горажде (за обиљежавање Меморијала
„Мехо Дрљевић Дедо и саборци“)
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
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Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–1056/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

601
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 03/16), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 68. редовној сједници,
одржаној дана 01.07.2016.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава за Пројекат помоћи за
лијечење демобилисаног борца
– члана удружења
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ на име помоћи за лијечење демобилисаног борца члана удружења.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Теку-
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ћи трансфери непрофитним организацијама – Пројекти удружења.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Удружењу за очување лика и
дјела Заима Имамовића и сабораца на
број жирорачуна: 1376206006369750,
Моја банка филијала Горажде.
Члан 4.
Удружење за очување лика и
дјела Заима Имамовића Горажде је дужно након утрошка одобрених новчаних средстава доставити Министарству за борачка питања извјештај о утрошку новчаних средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1057/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

602
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са Одлуком министра
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 09-23-97-32/16

од 17.06.2016. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 68.
редовној сједници, одржаној дана 01.
07.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора о пружању
услуга испитивања електро
инсталација на стамбеним
јединицама надограђеним
у ул. М.Тита, Меха Дрљевића
и Јусуфа Духовића у Горажду
и издавању атеста о извршеним
испитивањима
Члан 1.
Овом се Одлуком министру за
урбанизам, простоно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, Слободану Јанковићу,
даје сагласност да, на основу избору
најповољнијег понуђача број: 09-23-9732/16 од 17.06.2016. године, са фирмом
“ПРОВИНГ” д.о.о. Сарајево закључи
уговор о пружању услуга испитивања
електро инсталација на стамбеним јединицама надограђеним у ул. М.Тита,
Меха Дрљевића и Јусуфа Духовића у
Горажду и издавању атеста о извршеним испитивањима укупне вриједности 1.778,40 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбједиће се из Буџета Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину са економског кода 821200 – Набавка грађевина – подрачун Кантоналног стамбеног фонда.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на службеној огласној табли
Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће бити објављена у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1061/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 31. став 2. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 3/16), а у складу са Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-589
/16 од 29.04.2016.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
68. редовној сједници, одржаној дана
01.07.2016. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора о извођењу радова
измјештања подземне цијевне
мреже гријања у згради
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност министру Министарства за унутр-

ашње послове Босанско-подрињског
кантона Горажде да потпише уговор о
извођењу радова измјештања подземне цијевне мреже гријања у згради
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона Горажде у укупној вриједности од 16.000,33
КМ (словима: шеснаест хиљада и
33/100 конвертибилних марака).
Члан 2.
Уговор о набавци радова из члана 1. ове Одлуке закључује се између:
1. Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде
и
2. Обртничко-трговинске
радње
“ТОПЛОВОД“ са сједиштем у Горажду.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1047/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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подрињског кантона Горажде”.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 68. редовној сједници, одржаној дана 01.07.2016. године,
д о н о с и:

Број:03–14-1071/16
01.07.2016.године
Горажде

ОДЛУКУ
о давању сагласности Кантоналном
тужилаштву Горажде за набавку
опреме
Члан 1.
Даје се сагласност Кантоналном
тужилаштву Горажде за набавку опреме (клима уређај 3,5 КW HISENSE – 1
комад).

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

605
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програмама утрошка средстава Владе Босанско-подрињског кантона Гораде са економског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
68. редовној сједници, одржаној дана
01.07.2016.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава

Члан 2.

Члан 1.

Набавку из члана 1. ове Одлује
извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства непрофитним организацијама, како слиједи:

Члан 3.

-

Средства за набавку напријед
навердене опреме обезбијеђена су у
Буџету Кантоналног тужилаштва за
2016. годину, на економском коду 821
300 (набавка опреме) у износу од
1.500,00 КМ.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–

Атлетски клуб „Горажде” Горажде,
у износу од 500,00 КМ, за организацију Маратона мира Горажде Сребреница.
Средства уплатити на жирорачун
1020070000036346, отворен код УНИОН банке д.д. Сарајево експозитура Горажде.
Планинарки клуб „Горажде-Маглић” Горажде, у износу од 500,00
КМ, за обиљежавање 11.јула, Дана
страдања сребреничких жртава.
Средства уплатити на рачун број:
1011400000119666, отворен код Привредне банке Сарајево филијала

26. јул/српањ 2016.

-

-
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Горажде.
„Ауто-мото клуб” Босанско-подрињског кантона Горажде, у износу
од 100,00 КМ, на име трошкова превоза на Државно такмичење ученика основних школа са подручја
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Средства уплатити на рачун број:
1011400000123837, отворен код Привредне банке Сарајево филијала
Горажде.
Удружење за рурални развој и подршку младим људима „КРУГ”, у
износу од 2.000,00 КМ, за реализацију пројекта „Преузми одговорност”.
Средства уплатити на рачун број:
1325002009180111, отворен код НЛБ
банке.
Члан 2.

За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1084/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 68. редовној сједници, одржаној дана 01.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Служби за
заједничке послове кантоналних
органа Босанско-подрињског
кантона Горажде за плаћање
фактуре/отпремнице

Члан 1.
Даје се сагласност Служби за заједничке послове кантоналних органа
за плаћање Фактуре/отпремнице друштва „МАП АУТО” д.о.о. Горажде, бр.
38/2016 од 09.02.2016.године у износу
од 7.238,00 КМ, а на име испоруке резервних аутодијелова за потребе поправка службеног моторног возила VW
PASSAT (К93-М-818) оштећеног у несретном случају који се догодио за вријеме службеног путовања дана 22.01.
2016.године.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се из Буџета Службе за заједничке послове кантоналних органа
за 2016.годину, са економског кода 613
700 – Издаци за текуће одржавање, а у
корист банковног рачуна друштва
„МАП АУТО” д.о.о. Горажде, овлаштеног добављача аутодијелова.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кангтона Гораж-
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де и Служба за заједничке послове кантоналних органа.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1060/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

607
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 6. Закона правима лица
која се враћају из Босанско-подрињског кантона Горажде у мјеста пријератног пребивалишта („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/15) и члана 1. Закона о измјенама и допунама Закона о правима
лица која се враћају из Босанско-подрињског кантона Горажде у мјесто приратног пребивалишта („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 06/16), Влада Босанско
-подрињског кантона Горажде, на 68.
редовној сједници, одржаној дана 01.
07.2016. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о остваривању права
из обвезног здравственог осигурања
за повратнике у Републику Српску
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом се Одлуком омогућава ос-

тваривање права из обвезног здравственог осигурања за повратнике из Федерације БиХ – Босанско-подрињског
кантона Горажде у Републику Српску
као и начин и поступак остваривања
овог права.
Под правом из обавезног здравственог осигурања подразумијева се:
-

задовољавање потреба у примарној
здравственој заштити
специјалистичко-консултативној
здравственој заштити
болничкој здравственој заштити са
одговарајућом медицинском рехабилитацијом
Члан 2.
(Лица која могу остварити право)

Права из обвезног здравственог
осигурања имају лица из члана 2. Закона о правима лица која се из Босанско-подрињског кантона Горажде враћају у мјесто пријератног пребивалишта.
Услови за остваривање права
сагласно овој Одлуци су:
-

-

доказ да је повратник имао статус
расељеног лица у ФБиХ сагласно
Закону о расељеним лицима и повратницима у ФБиХ и избјеглицама из БиХ („Службене новине Ф
БиХ”, број: 15/5) и Закону о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ („Службени гласник
БиХ”, број: 23/99, 21/03 и 33/03) овјерена изјава.
ЦИПС-ову личну карту издату у
општини повратка у РС.
Члан 3.
(Обим права која се остварују)
Обим права корисника из чла-
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на 2. ове Одлуке је исти као и код осталих осигураника у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Члан 4.
(Начин и поступак
остваривања права)
Захтјев за остваривањем права
на обавезно здравствено осигурање
подноси се у Завод здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона
Горажде на прописаном обрасцу.
Уз захтјев се доставља сљедећа
документација:
-

-

доказ да је повратник имао статус
расељеног лица у ФБиХ сагласно
Закону о расељеним лицима и повратницима у ФБиХ и избјеглицама из БиХ („Службене новине ФБиХ”, број: 15/5) и Закону о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ („Службени гласник
БиХ”, број: 23/99, 21/03 и 33/03) овјерена изјава.
ЦИПС-ова лична карта издата у
општини повратка у РС.

Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде је дужно да у року од 7 дана од дана достављања захтјева од страње Завода здравственог осигурања
донесе рјешење којим се утврђује право на обавезно здравствено осигурање
или исто одбије.
Другостепени орган који одлучује по жалбама је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Право на здравствено осигурање утврђено рјешењем из овог члана
односи се и на чланове породице осигураника у складу са Законом о здра-
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вственом осигурању Федерације БиХ.
Подношење захтјева није ограничено временом и исти се могу подносити до краја буџетске године.
Члан 5.
(Остваривање права из примарне
здравствене заштите)
Право на примарну здравствену заштити се остварује у Дому здравља Горажде, Дому здравља Прача и
Дому здравља Устиколина у истом обиму у којем га остварују осигураници
из Босанско-подрињског кантона Горажде.
Лице које остварује право или
члан породичног домаћинства осигураника дужан је да са собом има личну карту издату у општини повратка у
РС и Рјешење (или потврду) Министарства да му је признато право на здравствену заштиту.
За извршену услугу Дом здравља успоставља фактуру у складу са
Тарифником здравствених услуга или
својим цјеновником за услуге које нису
регулисане Тарифником и исту доставља Заводу здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде на плаћање.
Завод здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде ће мјесечно упућивати регресни захтјев према Министарству са извјештајем о извршеним и плаћеним услугама
према домовима здравља из става један овог члана.
Члан 6.
(Остваривање специјалистичке
консултативне и болничке
здравствене заштите)
Специјалистичко-консултатив-
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на и болничка здравствена заштита
пружаће се у Кантоналној болници у
Горажду.
Упутницу за кориштење овог
вида здравствене заштите издаје доктор медицине из здравствене установе
примарне здравствене заштите.
За извршену услугу Кантонална болница Горажде ће испостављати
фактуру Заводу здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ у
складу са Тарифником здравствених
услуга.
За пружање услуга из овог члана Кантонална болница Горажде ће закључити уговор са Заводом здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ.
За услуге специјалистичко-консултативне и болничке здравствене заштите које се не могу пружити у Кантоналној болници Горажде доктор
медицине из примарне здравствене заштите ће пацијента упутити у најближу здравствену установу секундарне
здравствене заштите у Федерацији БиХ
која може пружити тражену услугу.

26. јул/српањ 2016.

Члан 8.
(Органи управе и установе
задужене за реализацију Одлуке)
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, кантонални Завод здравственог осигурања и све јавне здравствене установе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Задужује се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице да у року од 10
дана од дана доношења ове Одлуке утврди:
-

-

Члан 7.
(Средства за реализацију Одлуке)
Средства потребна за финансирање права из тачке 1. ове Одлуке ће
се осигурати у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде – Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 614 200 (ЈАМ 003 – Здравствено
осигурање) за 2016.годину, те уколико
иста буду недостатна из укупних средстава Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде.

-

текст обрасца захтјева за признавање права из обавезног здравственог
осигурања;
текст обрасца изјаве повратника да
има статус расељеног лица у складу са Законом о расељеним лицима
и повратницима у ФБиХ и избјеглицама из БиХ („Службене новине
Ф БиХ”, број: 15/5) и Законом о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ („Службени гласник
БиХ”, број: 23/99, 21/03 и 33/03) овјерена изјава;
текст потврде о признавању права
из обавезног осигурања у складу са
овом Одлуком.
Члан 9.
(Вођење евиденција)

Здравствене установе примарне
здравствене заштите и Кантонална болница Горажде дужне су водити посебне евиденције о кориштењу здравствених услуга и остваривању права из
обавезног здравственог осигурања по-

26. јул/српањ 2016.
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вратника у Републику Српску.
Трошкови здравствене заштите
приказиваће се по сваком повратникукориснику и укупно за сваки од видова здравствене заштите према евиденцији из става 1. ове тачке.
Члан 10.
(Ступање на снагу и трајање Одлуке)
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Вријеме трајања ове Одлуке је
до 31.12.2016. године.
Број:03-37-1072/16
01.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

608
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) - Остали текући трансфери – Информисање за 2016. годину број: 10-141081-1/16 од 13.04.2016.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној
дана 14.07.2016 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
Пројекта под називом „Унапређење
заштите дјеце на интернету у
Босанско-подрињског кантона
Горажде”, достављеног од стране
веб-портала www.gorazdeonline.ba
у власништву Faceart д.о.о. Горажде

Члан 1.
Овом се Одлуком прихвата суфинансирање Пројекта под називом
„Унапређење заштите дјеце на интернету у Босанско-подрињском кантону
Горажде”, достављеног од стране вебпортала www.gorazdeonline.ba у власништву Faceart д.о.о. Горажде, у износу од 10.000,00 КМ.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбијеђена у Буџету
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт на економском
коду 614 100 (КАН 003) – Остали
текући трансфери – Информисање за
2016. годину.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–1127/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

609
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
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средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2016. годину број: 10-14-1081
-1/16 од 13.04.2016.године и Одлуке
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број: 03-14-1127/16 од 14.07.
2016. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној
сједници, одржаној дана 14.07.2016 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
веб-порталу www.gorazdeonline.ba
у власништву Faceart д.о.о.
Гораждена име суфинансирања
Пројекта под називом „Унапређење
заштите дјеце на интернету у
Босанско-подрињском кантону
Горажде„
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
веб-порталу www.gorazdeonline.ba у
власништву Faceart д.о.о. Горажде на
име суфинансирања Пројекта под називом „Унапређење заштите дјеце на
интернету у Босанско-подрињском кантону Горажде”, у износу од 10.000,00
КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући
трансфери – Информисање за 2016.
годину.

26. јул/српањ 2016.
Новчана средства дозначити
на жирорачун број: 1990540051751533,
отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број: 4245062740008.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је у
року од 15 дана, од дана реализације
средстава доставити Министарству за
образовање, младе, науку, културу и
спорт извјештај о утрошку средстава
из члана 1. ове Одлуке, с тим да форма
и садржај извјештаја о утрошку средстава требају бити прилагођени намјени утрошка средстава из којег се могу процијенити резултати постигнути
додијељеним средствима.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–1127-1/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

610
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) - Остали текући трансфери – Информисање за 2016. годину број: 10-141081-1/16 од 13.04.2016.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној

26. јул/српањ 2016.
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дана 14.07.2016 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име VI (шесте) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2016. годину

науку, културу и спорт у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
IV

I
Одобравају се новчана средства
у износу од 36.739,76 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате VI
(шесте) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2016. годину намијењене за исплату плата и доприноса,
која су претходно умањена за износ од
656,66 КМ по основу Закључка Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1792 /15 од 13.11.2015. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући
трансфери – Информисање.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број:1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број: 4245030110002.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1102/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

611
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина
за набавку огрјевног дрвета
за школску 2016/2017. годину
I
Даје се сагласност ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина за набавку 15 пм
огрјевног дрвета за школску 2016/2017.
годину и то:
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1. Подручна школа Јабука 15 пм огрјевног дрвета
II
Набавку из члана 1. ове Одлуке
извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку огрјевног
дрвета за школску 2016/2017. годину
обезбијеђена су у Буџету ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина на економском
коду 613 200 - Издаци за енергију.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1124/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

612
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2015/2016. годину
за мјесец фебруар 2016. године

I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 33.385,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2015/2016. годину за мјесец фебруар
2016. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери појединцима-Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1123/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

613
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
ЈУОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи за набавку огрјевног
дрвета за школску 2016/2017. годину

26. јул/српањ 2016.
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I
Даје се сагласност ЈУОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи за
набавку 35 пм огрјевног дрвета и 30 тона угља за школску 2016/2017. годину
и то:
1. Подручна школа Берич 20 пм огрјевног дрвета и 15 тона угља
2. Подручна школа Богушићи 15 пм
огрјевног дрвета и 15 тона угља

ОДЛУКУ
о утврђивању висине новчане
накнаде за обављени рад у
дисциплинској комисији
Агенције за државну службу
Федерације БиХ
Члан 1.

II
Набавку из члана 1. ове Одлуке
извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку огрјевног
дрвета за школску 2016/2017. годину
обезбијеђена су у Буџету ЈУОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи на
економском коду 613 200 - Издаци за
енергију.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1122/16
14.07.2016.године
Горажде

нтона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

614
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-

Овом се Одлуком утврђује висина новчане накнаде коју је потребно
исплатити члановима Дисциплинске
комисије, у окончаном поступку за утврђивање дисциплинске одговорности
руководећег државног службеника у
предмету број: 04-34-1068-23/15 од 08.
07.2015. године.
Члан 2.
Члановима Дисциплинске комисије из члана 1. ове Одлуке припада
право на новчану накнаду у складу са
чланом 35. ставови 7. и 8. Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о правилима дисциплинског поступка за дисциплинску одговорност државних службеника у органима државне службе
у Федерацији Босне и Херцеговине, и
то:
a) предсједник комисије у износу од 150,00 КМ
б) члан комисије у износу од
100,00 КМ
ц) записничар комисије у износу од 50,00 КМ
Члан 3.
Накнаде из члана 2. ове Одлуке,
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односе се само на појединачну дисциплинску комисију формирану ради
конкретног предмета.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде,
који ће донијети појединачна рјешења
о исплати накнада, а плаћање накнада
ће се извршити на терет Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског
кода 613 900 – Уговорене услуге и друге посебне услуге.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1137/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

615
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Окончане ситуације за изведене
радове на реконструкцији Р 448,
дионица Баћански Мост – Зупчићи
кроз насеље Сплавиште

Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање Рачуна број:
РН-0182/16 од 30.06.2016. године, по
Окончаној ситуацији број: 0182/16 од
30.06.2016.године,
у
износу
од
138.416,81 КМ, испостављене од стране
привредног друштва „Окац“ д.о.о. Горажде по Анексу Уговора број: 03-141622-1/15 од 28.10.2015.године, за изведене радове на реконструкцији Р 448,
дионица Баћански Мост – Зупчићи
кроз насеље Сплавиште.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета и подрачуна Министарства
за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 821600 - Реконструкција
и инвестиционо одржавање (цеста
и мостова).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1118/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

26. јул/српањ 2016.

616
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Окончане ситуације за изведене
додатне радове на реконструкцији
пута Р 448 Поткозара - Горажде Хреновица, дионица
Крива Драга – Јабука
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање Рачуна број:
РН-0087/16 од 20.04.2016. године, по
Окончаној ситуацији број: 087/16 од
19.04.2016.године, у износу од 24.856,00
КМ, испостављеној од стране привредног друштва „Окац“ д.о.о. Горажде по
Уговору о извођењу додатних радова
број: 03-14-2184-1/16 од 06.01.2016.године, за изведене додатне радове на реконструкцији пута Р 448 Поткозара –
Горажде - Хреновица, дионица Крива
Драга – Јабука.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
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из Буџета и подрачуна Министарства
за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
(цеста и мостова).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1119/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

617
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у вези са члановима 10., 27. и
56. Закона о концесијама („Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 5/03 и 11/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели концесије за кориштење
МХЕ „ОСАНИЦА 1“ на ријеци
Осаници, општина Горажде
Члан 1.
(Предмет)
Овом се Одлуком додјељује концесија за кориштење МХЕ „ОСАНИЦА
1“ на ријеци Осаници, општина Горажде, привредном друштву ЈП „ЕЛЕКТ-
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РОПРИВРЕДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“ д.д. Сарајево.
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ивредним друштвом ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“
д.д. Сарајево, као концесионаром.

Члан 2.
(Период трајања концесије)
Концесија из члана 1. ове Одлуке се додјељује на период од 50 (педесет) година, с тим да ће се рок од кога
се рачуна трајање концесије дефинисати уговором о додјели концесије.
Члан 3.
(Врсте и висина
концесионих накнада)
Укупна инвестиција концесије
из члана 1. ове Одлуке износи 7.256.469,00
КМ, инсталисане снаге 994 кW, а накнаде за кориштење концесије по овој
Одлуци се састоје од концесионе накнаде која износи 400.319,05 КМ, и текуће (мјесечне) концесионе накнаде
која ће се плаћати мјесечно у износу од
8% од укупног годишњег прихода оствареног производњом електричне енергије, а остали елементи ће се детаљније дефинисати уговором о додјели
концесије.
Влада Боснско-подрињског кантона Горажде, примјеном одредби члана 56. Закона о концесијама даје сагласност на висину концесионих накнада утврђених у претходном ставу.
Члан 4.
(Закључење уговора о концесији)
Услови кориштења концесије
из ове Одлуке, као и остала питања везана за ову концесију, уредиће се уговором о додјели концесије који ће закључити Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, као концесор, са пр-

Члан 5.
(Овлаштења за закључивање
уговора о концесији)
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да по
претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Босанско-подрињског кантона Горажде закључи уговор
о додјели концесије са привредним друштвом ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“ д.д. Сарајево.

Члан 6.
(Ступање на снагу Одлуке
о додјели концесије)
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:
03-17-1642/11 од 19.10.2011.године.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03-17-115/16
ПРЕМИЈЕР
14.07.2016.године Емир Оковић,с.р.
Горажде

618
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и члана 10. став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2016.годину („Сл-

26. јул/српањ 2016.

ужбене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 3/16), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној
дана 14.07.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усмјеравању и извршавању
средстава намјенске донације
у ЈУ Центар за социјални рад
Горажде
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сије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈУ Центар за социјални рад Горажде да, по реализацији
Пројекта, Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.

Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде усмјерава намјенску донацију у износу од
5.000,00 КМ (словима: пет хиљада конвертибилних марака), на економске
кодове ЈУ Центар за социјални рад Горажде, према приложеној табели, како
слиједи:
613400 (613410) – Набавка
материјала и ситног
инвентара
4.000 00 КМ
613700 (613722) – Издаци
за текуће одржавање
1.000,00 КМ
Члан 2.
Средства у износу од 5.000,00
КМ, ЈУ Центар за социјални рад Горажде ће да искористи у складу са одобреним Програмом утрошка средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финан-

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1114/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

619
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), а у складу са чланом 17. став 3.
Закона о закупу стана („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 7/04), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.
2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија за
одређивање износа закупнине стана
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2016. годину
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Члан 1.

Члан 4.

Овом се Одлуком утврђују критерији за одређивање износа закупнине стана на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину.

Коефицијент положајне погодности
Коефицијент положајне погодности (Кпп) својом уредбом одређује
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, а она зависи од зоне насеља у
којем се стан налази.
Мјесечни износ закупнине за
стан добије се дијељењем годишње закупнине (Зс) са бројем 12.

Члан 2.
Износ закупнине стана за годину дана израчунава се према обрасцу:

Члан 5.

Зс=Вс x Кпп x Ксз x К

Коефицијент старости зграде

при чему је:
Зс
Вс
Кпп
Ксз
К

= Закупнина стана
за годину дана
= Вриједност стана
= Коефицијент положајне
погодности
= Коефицијент старости зграде
= Коефицијент закупнине
(од 0,03 до 0,05) који одређује
закуподавац у односу на локалитет на коме се налази стан
који се издаје под закуп
Члан 3.

Вриједност стана
Вриједност стана одређује се на
основу сљедећег обрасца:
Вс= Гвс x П x Кпп
при чему је:
Вс
Гвс

П
Кпп

= Вриједност стана
= Грађевинска вриједност 1 м2
стана (коју сваке године доносе општине у саставу Кантона)
= Површина стана
= Коефицијент положајне
погодности

Коефицијент старости зграде
(Ксз) израчунава се по сљедећем обрасцу:
Ксз= 1-(Сз/100)
Гдје је:
Сз

= Старост зграде (Сз) изражена
са бројем пуних година рачунајући од године изградње
зграде до године издавања стана у закуп (максимално до
60 година)
Члан 6.

Коефицијент закупнине
Коефицијент закупнине (Кз)
одређују општине у саставу Кантона
за станове на свом подручју, а њихов
годишњи износ не може бити мањи од
0,03 нити већи од 0,05.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном њене објаве на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у

26. јул/српањ 2016.
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„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1113/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

ората о геомеханичком испитивању
тла на локалитету будуће градње стамбено-пословних објеката “Ламела
Х3” и “Ламела Х4” у Горажду, укупне
вриједности 6.552,00 КМ.
Члан 2.

620
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), а у складу са Одлуком министра
за урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде број: 09-23-251-3/
16 од 17.06.2016. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
69. редовној сједници, одржаној дана
14.07.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности žза
потписивање уговора опружању
услуга израде елабората
о геомеханичком испитивању тла
на локалитету будуће градње
стамбено-пословних објеката
“Ламела Х3” и “Ламела Х4”
у Горажду
Члан 1.
Овом се Одлуком министру за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, Слободану Јанковићу,
даје сагласност да на основу Одлуке о
избору најповољнијег понуђача број:
09-23-251-3/16 од 17.06.2016. године, са
фирмом “ГИТ” д.о.о. Тузла закључи
уговор о пружању услуга израде елаб-

Средства за реализацију ове Одлуке обезбједиће се из Буџета Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 821200 – Набавка грађевина
(са подрачуна Кантоналног стамбеног
фонда).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на службеној огласној табли
Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће бити објављена у
“Служненим новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1112/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

621
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и на основу члана 88. Закона о
просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 7/13, 16/13 и
6/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:

Број 9 – страна 1990
О Д Л У К У
о обавезном уносу података
и редовном извјештавању крајњих
корисника о потрошњи енергије
и воде у јавним објектима Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Одлуком о обавезном уносу података и редовном извјештавању крајњих корисника о потрошњи енергије
и воде у јавним објектима Босанскоподрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Одлука) прописује се обавеза крајњих корисника енергије и воде
да редовно уносе податке о потрошњи
енергије и воде у информациони систем за енергијски менаџмент (у даљем
тексту: ЕМИС) и о истом редовно извјештавају одговарајуће нивое власти, у
зависности од ресора или сектора којем припадају.
Члан 2.
Крајњи корисници енергије и
воде у јавним објектима Босанско-подрињског кантона Горажде су: органи
управе, организације, регулаторна тијела, јавне установе, агенције, заводи и
јавна предузећа која се:
(1) непосредно финансирају из Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде,
(2) не финансирају непосредно из Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде, већ буџетска средства користе по другим основама (грантови, субвенције, помоћи).
Члан 3.
(Основне функције ЕМИС-а)
Основне функције ЕМИС-а су:

26. јул/српањ 2016.

прикупљање и унос основних података о објектима као и контрола потрошње енергије и воде на мјесечној, седмичној и дневној основи, олакшан приступ информацијама о потрошеној енергији, начину потрошње и мјестима
потрошње, калкулације и анализе потрошње у сврху идентификовања нежељених и прекомјерних утрошака енергије и воде, као и идентификација
могућности за повећавање енергијских
и финансијских уштеда, верификација остварених уштеда енергије и воде,
калкулација различитих индикатора
потрошње, аутоматска обавјештавања
о постигнутим циљевима или нежељеном потрошњом, различите могућности за различите нивое корисника, напредно филтрирање базе података,
испис података у pdf или excel датотекама, те излиставање различитих типова објеката.
Члан 4.
(Обавезе крајњег корисника)
(1) Крајњи корисник обавезан је из
реада упосленика именовати најмање једно лице – енергијског менаџера и његовог замјеника за прикупљање и унос подата о потрошњи
енергије и воде у ЕМИС, као и за
редовно извештавање о потрошњи
енергије и воде од стране крајњег
корисника.
(2) У случају спријечености енергетског менаџера да обавља послове из
става (1) овог члана, исте послове
обављаће његов замјеник.
(3) Крајњи корисник обавезан је путем
енергијског менаџера уносити мјесечне податке о потрошњи енергије и воде у ЕМС најкасније до 20ог дана у мјесецу за претходни мје-
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сец.
(4) Уколико један јавни објекат користи више крајњих корисника, исти
ће споразумно именовати једног
енергијског менаџера и његовог замјеника за прикупљање и унос података о потрошњи енергије и воде
у ЕМИС.
(5) Крајњи корисник је обавезан одговарајућем нивоу власти, у зависности од ресора или сектора којем
припада, доставити годишњи извјештај о потрошњи енергије и воде
најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.
Члан 5.
(Обавезе надлежног министарства)
Надлежно министарство крајњег корисника је дужно до 25. дана у
мјесецу за претходни мјесец извршити
увид у базу података и осигурати унос
података крајњег корисника за претходни мјесец. Надлежно министартсво је
обавезно из реда упослених именовати
најмање једно лице – енергијског менаџера и његовог замјеника за контролу
испуњавања обавеза крајњег корисника из члана 4. ове Одлуке. У случају спријечености енергијског менаџера да
обавља послове контроле уноса података крајњег корисника, исте послове
обављаће његов замјеник.
Члан 6.
(Обавезе енергијског менаџера
и руководства крајњег корисника)
(1) Поред редовног мониторинга, енергијски менаџер нарочито има обавезе да:


врши праћење и надзор потро-
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шње енергије у објектима,
идентифицира нерационалну
потрошњу у објектима,
припрема за руководство приједлоге мјера енергијске ефикасности,
прати ефекте проведених мјера
енергијске ефикасности,
доставља годишњи извјештај о
потрошњи енергије и воде руководству, овлаштеном лицу и
управном или надзорном одбору крајњег корисника, најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.

(2) Руководство је одговорно да укључи пројекте енергијске ефикасности у финансијске и развојне планове, те да припрема приједлоге и изворе финансирања пројеката енергијске ефикасности.
Члан 7.
(База података)
(1) Централну базу података о потрошњи енергије и воде свих крајњих
корисника води Министарство за
урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, које има
приступ и могућност прегледа, мониторинга и извјештавања за све
јавне објекте на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде, док
надлежна министарства имају приступ и могућност прегледа, контроле, мониторинга и извјештавања
за јавне објекте из своје надлежности.
(2) Извјештаји ће се моћи креирати и
за сваки поједини објекат у циљу
прегледа потрошње енергије, воде,
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индикатора или идентифицирања
прекомјерне потрошње, нетачно
унесених података и сл.
Члан (8)
(Одговорност за провођење Одлуке)
За реализацију ове Одлуке задужује се руководилац крајњег корисника и надлежног министарства.
Члан (9)
(Прелазне и завршне одредбе)
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-23-1111/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и члана 8. Уредбе о општим смијерницама за вођење кадровске политике у органима државне службе Босанско-подрињског кантона Горажде
2016-2020, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 69. редовној сједници одржаној дана 14.07.2016.године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радног тијела
за припрему приједлога кадровског
плана Владе Босанско-пшодрињског
кантона Горажде

I
Именује се Радно тијело за припрему приједлога кадровског плана
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, у саставу:
1. Емир Сијерчић, дипл.правник
2. Мелиха Пештек, дипл.ецц. и
3. Асим Плакало, дипл.правник
II
Задатак радног тијела ја да припреми приједлог кадраовског плана
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, на основу приједлога и потреба органа државне службе у складу са
утврђеним критеријима утврђеним у
члану 8. Уредбе о општим смијерницама за вођење кадровске политике у
органима државне службе Босанскоподрињског кантона Горажде 20162020. и исти доставити Влади на усвајање.
III
Рок за припрему израде и доставе кадровског плана је 60 дана.
IV
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03-05-1138/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

623
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

26. јул/српањ 2016.
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Горажде („Службене новине Босанскоподрињскго кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању Таиби Мехмедбеговић,
директору Архива Босанскоподрињског кантона Горажде,
службеног пута у иностранство
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава службени пут Таиби Мехмедбеговић, директору Архива Босанско-подрињског
кантона Горажде, у Републику Турску
у мјесецу јулу, у трајању од седам дана, у својству члана делегације Архива
Федерације БиХ, који приређује изложбу “Сребренички инферно” у Истанбулу, Р Турска.
Члан 2.
Трошкови службеног путовања
из члана 1. ове Одлуке падају на терет
Архива Федерације Босне и Херцеговине, док трошкове службених дневница падају на терет Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-49-1135/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

624
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка израде
Пројектног задатка за израду идејног
и главног пројекта цестовног
повезивања Горажда са правцем 3
СЕЕТО мреже Сарајево-Вардиште
(фаза 1)
Члан 1.
Овом се Одлуком покреће поступак јавне набавке за израду Пројектног задатка за израду идејног и главног
пројекта цестовног повезивања Горажда са правцем 3 СЕЕТО мреже Сарајево-Вардиште (фаза 1).
Члан 2.
Пројектним задатком који је предмет ове Одлуке дефинисаће се израда свих фаза идејног и главног пројекта трасе и објеката на регионалној цести у дужини од приближно 13,80 км
уз обраду свих елемента струке у области дефинисања пројектних задатака у
области цестоградње.
Члан 3.
Сврха предметне набавке је усмјерена на дефинисање претходних
питања за доношење одговарајућих
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одлука везаних за пројекат цестовног
повезивања, израде тендерске документације и покретање поступка јавне
набавке за израду идејног и главног
пројекта.
Члан 4.
Одабир најповољнијег понуђача за израду документације из члана 1.
ове Одлуке извршиће се у складу одредбама Закона о јавним набавкама БиХ,
а средства за реализацију ове Одлуке
планирана су у Буџету Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, на
економском коду 821-500, набавка сталних средстава у облику права.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1109/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Просторног плана за подручје
Босанско-подрињког кантона Горажде
за период од 20 година (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 5/16), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 69.
редовној сједници, одржаној дана
14.07.2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о изради инвестиционо-техничке
документације за реализацију
пројекта цестовног повезивања
Горажда са правцем 3 СЕЕТО мреже
Сарајево – Вардиште – Фаза I
I
Приступа се изради инвестиционо-техничке документације закључно
са израдом главног пројекта за реализацију пројекта цестовног повезивања
Горажда са правцем 3 СЕЕТО мреже
Сарајево – Вардиште – Фаза I са објектима и инфраструктуром, ранга регионалне цесте са саобраћајним елементима који одговарају рангу магистралне цесте, а који ће у коначници бити
дио будуће брзе цесте према техничким прописима и правилима.
II
По изради идејног рјешења приступиће се доношењу Одлуке о утврђивању јавног интереса за изградњу и
прибављању урбанистичке сагласности према инвестиционо-техничкој документације из члана I ове Одлуке.
III
За реализацију Ове одлуке задужује се Дирекција за цесте Босанскоподрињског кантона Горажде .
IV
Средства за пројектну документацију повезивања Горажда са правцем 3 СЕЕТО мреже Сарајево – Вардиште – фаза I осигураће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде и Ди-
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рекција за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде у складу са Планом
и програмом рада Дирекције за цесте
2016-2017. године.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–1110/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Правилник о електронском
вођењу евиденције
о инспекцијском надзору
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Правилник о електронском вођењу евиденције о инспекцијском надзору Кантоналне управе за инспекцијске
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-05-1108/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службене гласник
БиХ”, број 39/14), Рјешења Уреда за
разматрање жалби, бр.ЈН2-03-07-1-4887/16 од 23.06.2016.године, а на препоруку Комисије за провођење поступка
јавне набавке у Босанско-подрињском
кантону Горажде, именоване Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-90/15 од 22.01.
2015. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној
сједници, одржаној дана 14.07.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга осигурања
службених моторних возила
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за провођење поступка јавне набавке у Босанско-подрињском кантону
Горажде, утврђена у Записнику о поновној оцјени понуда, број:03-14-90-288
/15 од 01.07.2016.године, и за најповољнијег понуђача за пружање услуга
осигурања службених моторних возила у власништву институција Босанско-подрињског кантона Горажде бира
се друштво „ВГТ ОСИГУРАЊЕ“ д.д.
ВИСОКО, са понудом број: 161/2016
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од 18.01.2016.године и понуђеном цијеном од 31.219,94 КМ, без ПДВ-а, као
најбоље оцијењеном.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када сви понуђачи
који су учествовали у предметном поступку заједничке набавке буду обавијештени о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
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ужбеном гласнику БиХ“, број:99/15 од
28.12.2015.године.
Комисија за провођење поступка јавне набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде, именована Рјешењем број:03-14-90/15 од 22.01.2015.године, (у наставку: Комисија) је уз свој
Извјештај о раду, број:03-14-90-213/15
од 04.03.2016.године, доставила и Записник о прегледу и оцјени понуда,
број: 03-14-90-178/15 од 11.02.2016.године, у којима је препоручила избор
друштва „ВГТ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. ВИСОКО за најповољнијег понуђача, а
према критерију најниже цијене.
У поступку по извјештају о раду
утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и
оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-

Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком о покретању поступка заједничке јавне набавке стандардизованих роба и услуга које представљају заједничку и редовну потребу
корисника Буџета БПК Горажде, број:
03-14-1642/15 од 16.10.2015.године. Процијењена вриједност набавке износила је 50.000,00 КМ. Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци бр.978-1-2-9-39/15 послано је на објаву дана 23.12.2015.
године, те је истог дана и објављено на
Порталу јавних набавки. Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Сл-

-

да је запримљено/пристигло
укупно 5 (пет) понуда;
да су понуде понуђача „БСО“
д.д. САРАЈЕВО, „ВГТ“ д.д. ВИСОКО, „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. САРАЈЕВО и „АСА
ОСИГУРАЊЕ“ д.д. САРАЈЕВО
прихватљиве;
да понуда понуђача „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. САРАЈЕВО пословница Горажде није
прихватљива због неиспуњавања услова за квалификацију
(економско-финансијска способност) јер понуђач уз своју понуду није доставио и обавезни
извјештај Централне банке БиХ
о рачунима правног лица којим
доказује да му трансакциони
рачуни нису били у блокади у
задњих 6 (шест) мјесеци прије
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пријаве на предметни поступак
јавне набавке или од датума
регистрације, односно почетка
пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са радом, прије мање од 6 (шест) мјесеци.
Међутим, против Одлуке о избору најповољнијег понуђача („ВГТ
ОСИГУРАЊЕ“ д.д. ВИСОКО) за пружање услуга осигурања службених моторних возила, бр.03-14-346/16 од 24.03.
2016.године, жалбу је благовремено изјавио понуђач – друштво „ТРИГЛАВ
ОСИГУРАЊЕ“ д.д. САРАЈЕВО, један
од учесника у отвореном поступку
заједничке набавке предметних услуга, тражећи да уговорни орган поступи у складу са чланом 100. ЗЈН, након
чега је овај уговорни орган донио Одлуку о поништењу и измјени Одлуке о
избору најповољнијег понуђача за пружање услуга осигурања службених
моторних возила, број:03-14-476/16 од
15.04.2016.године, којом је за најповољнијег понуђача изабрао жалиоца, односно друштво „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. САРАЈЕВО.
Незадовољан таквом Одлуком,
првобитно изабрани понуђач „ВГТ
ОСИГУРАЊЕ“ д.д. ВИСОКО изјавио је
жалбу коју је УРЖ Рјешењем, бр.ЈН203-07-1-488-7/16 од 23.06.2016.године
усвојио као основану, поништио Одлуку о поништењу и измјени Одлуке о
избору најповољнијег понуђача за пружање услуга осигурања службених
моторних возила, број:03-14-476/16 од
15.04.2016.године и предмет вратио на
поновно одлучивање од евалуације
понуда.
Изабрани понуђач је одабран
примјеном утврђеног критерија најни-
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же цијене, која је понуђена у износу од
31.219,94 КМ, док су остали понуђачи,
чије су понуде прихватљиве, понудили сљедеће цијене:
a) „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ д.д.
САРАЈЕВО, 34.978,00 КМ;
б) „БСО“ д.д. САРАЈЕВО, 35.907,22
КМ и
ц) „АСА ОСИГУРАЊЕ“ д.д. САРАЈЕВО, 36.969,80 КМ,
чиме је утврђен и њихов сукцесивни
ред.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове се Одлуке може
уложити жалба уговорном органу у
писаној форми, директно, електронским путем или препорученом поштанском пошиљком, најкасније у року од
10 (десет) дана од дана пријема ове
Одлуке.
Број:03–14-1107/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програмама утрошка средстава Владе Босанско-подрињског кантона Гораде са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – вјерским заједницама, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016.године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Меџлису Исламске заједнице
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства Меџлису Исламске
заједнице Горажде, како слиједи:
-

-

износ од 2.000,00 КМ, за санацију хаир-чесме – спомен обиљежја у населу Баћци.
Средства уплатити на рачун
1415255320012142, отворен код
ББИ д.д. Сарајево.

износ од 720,00 КМ, за одржавање рамазанских активности.
Средства уплатити на рачун
1415255320012142, отворен код ББИ
д.д. Сарајево
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
– вјерским заједницама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1132/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 27. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2016.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
69. редовној сједници, одржаној дана
14.07.2016.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења, како слиједи:
1. Суваду
Башићу у износу од
1.500,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
101-140 60007704-29, отворен код
Привредне банке д.д. Сарајево,
филијала Горажде.
2. Адмиру Пргуда у износу од
1.500,00 КМ.
Средства уплатити на рачун 132500-20119008-64, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 600 000 - Текућа буџетска резерва, а теретиће се економски
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код 614 200 - Текући трансфери појединцима БАЛ 006.

ређеног на послове возача моторних
возила.

Члан 3.

Члан 2.

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

Плаћање трошкова кориштења
мобилних телефона овлаштеним намјештеницима из претходног члана ове
Одлуке вршиће се на сљедећи начин:

Број:03–14-1139/16
14.07.2016. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

630
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
утврђивању права на накнаду
трошкова за кориштење мобилног
телефона запосленика
Члан 1.
Овом се одлуком утврђује право на накнаду трошкова кориштења
мобилног телефона у износу од по 15,00
КМ мјесечно за 3 (три) намјештеника
Службе за заједничке послове кантоналних органа управе распоређена на
пословима и задацима радног мјеста
возач моторних возила - виши референт и 1 (једног) намјештеника Министарства за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде распо-

b) за овлаштене намјештенике који су корисници постпаид услуге мобилне телефоније и редовно добијају рачуне за употребу
мобилног телефона, плаћање
трошкова до одобреног износа
платиће се путем наведеног рачуна;
б) овлаштеним намјештеницима
који су корисници препаид услуга мобилне телефоније рефундираће се мјесечни лимит плаћен на име кориштења мобилног телефона путем главне благајне у Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, уз предочење
фискалног рачуна на уплаћени
износ допуне.
Члан 3.
У случају прекорачења трошкова изнад износа дозвољених овом Одлуком, вршиће се обустава од плате за
прекорачени износ у наредном мјесецу.
Члан 4.
Средства за наведену намјену
обезбиједити на одговарајућем економском коду у Буџету Службе за заједничке послове кантоналних органа управе за 2016.годину и Министарства за
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унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.

-

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона и накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”, а
примјењиваће се од 01.03.2016.године.
Број:03–14-1148/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поновном покретању поступка
јавних набавки
Члан 1.
Покреће се поновни поступак
јавних набавки за сљедеће стандардизоване робе и услуге које представљају
заједничку и редовну потребу корисника Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, и то:
-

предмет набавке под Р/Б 5 –
“Материјали за редовно одржавање зграда у власништву институција Босанско-подрињског
кантона Горажде”;

-

предмет набавке под Р/Б 7 –
“Аутодијелови”;
предмет набавке под Р/Б 12 –
“Услуге текућег одржавања зграда у власништву институција
Босанско-подрињског кантона
Горажде”;
предмет набавке под Р/Б 14 –
“Услуге сервисирања и испоруке ИТ-опреме”.
Члан 2.

Задужује се Комисија за јавне
набавке да, у сурадњи са буџетским
корисницима, а прије расписивања јавног позива, изврши детаљњу анализу
постојећих спецификација и потреба
за предметне робе и услуге и сходно
томе изврши корекцију тендерске документације.
Члан 3.
За набавке из члана 1. ове Одлуке под Р/Б 5, Р/Б 12 и Р/Б 14, као и
за робе, услуге и радове чији је поступак у току, а који још нису завршени и
за које је истекао Анекс Уговора, даје
се сагласност да се под истим условима ови уговори – споразуми анексирају до завршетка поступка, а најдуже 90
дана.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1151/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

26. јул/српањ 2016.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде на 69. редовној сједници, одржаној дана 14.07.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи грађанима
Босанско-подрињског кантона Горажде којима су средства потребна због
тешке социјално-материјале ситуације
и за трошкове лијечења, како слиједи:
1. Мукадеса Бездроб у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1325002009293698, отворен код НЛБ
банке Горажде.
2. Седина Тиро износу од 150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
101-140-60021672-29 21-43386-021672,
отворен код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.
3. Девла Омбаша у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
137 620 60034832 24, отворен код
Моје банке, Горажде на име Едиб
Аговић.
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4. Мирсад Тиро у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1415251310030978, отворен код ББИ
банке Горажде.
5. Лела Хајдаровић у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
186-000-10624740-04, отворен код
Зират банке БХ д.д. филијала Горажде.
6. Винка Лакић у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
186-261-03301300-33, отворен код
Зират банке БХ д.д. Филијала Горажде.
7. Селим Мићивода у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1011406020624680 21-34388, отворен
код Привредне банке Сарајево д.д.
Сарајево.
8. Љиљана Манојловић у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602016955169, отворен код НЛБ
банке Горажде.
9. Нађа Вујасин, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1415251310022054, отворен код ББИ
банке Горажде.
10. Хусеин Муминовић, у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1325002012459487, отворен код НЛБ
банке Горажде.
11. Сафет Зиљкић, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
554-402-000282-13-68, отворен код
Павловић Инернационал банке
филијала Рогатица.
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12. Елвира Пезић, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1995436030729584, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
13. Златан Ченгић, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1613000069404331, отворен код Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.
14. Заим Хабибовић, у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
137 620 60034183 31, отворен код
Моје банке Горажде.
15. Јасмина Богданић, у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1862610330531031, отворен код Зират банке БХ д.д. филијала Горажде.
16. Аида Исановић, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на жиро рачун број: 1610000000000011, отворен
код Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.
17. Алмир Пјано у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
101-140-60642021-24 21-40621-642021,
отворен код Привредне банке Сарајево филијала Горажде.
18. Мерсида Рахман, у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на жирорачун
број:1415251310060951, отворен код
ББИ банке Горажде.
19. Чазија Крајишник, у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1327310011288213, отворен код НЛБ
банке Горажде.

26. јул/српањ 2016.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће се објавити у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1210/16
14.07.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

УРЕДБУ
О ПРОДАЈИ СРЕДСТАВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овом Уредбом о продаји средстава (у даљем тексту: Уредба) прописује се начин и поступак продаје сталних средстава - опреме и материјала
(у даљем тексту: средства) у власништву органа управе и управних органи-

26. јул/српањ 2016.

зација (у даљем тексту: органи управе)
у Босанско-подрињском кантону Горажде (у даљем тексту: Кантон) и друга
значајна питања у вези са продајом средстава у власништву органа управе.
Члан 2.
(Начин продаје средстава)
(1) Продаја средстава врши се путем
ја-вног огласа и то усменим јавним
надметањем или достављањем писаних понуда и јавног позива за продају средства непосредном погодбом.
(2) Одлуку о начину продаје, на приједлог руководиоца органа, доноси
Влада Кантона узимајући у обзир
вриједност средства, очекивани степен заинтересованости купаца и
могућност добијања веће цијене
путем усменог јавног надметања.
(3) Непосредном погодбом се врши
продаја средства које није продато
ни у поновљеном поступку продаје
путем усменог јавног надметања
или достављањем писаних понуда.
Члан 3.
(Приједлог и одлука
о продаји средстава)
(1) Процјену оправданости односно
потребе продаје одређеног средства, као и утврђивање вриједности
односно почетне продајне цијене
средства врши трочлана комисија
(у даљем тексту: комисија за процјену) коју именује руководилац органа посебним рјешењем.
(2) Уколико средство за које је комисија за процјену утврдила оправданост продаје није обухваћено планом управљања и располагања имо-
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вином Кантона који доноси Влада
Кантона, продају средстава Влади
Кантона посебним актом предлаже руководилац органа.
(3) Приједлог из става (2) овог члана
садржи:
a) податке о власништву и ближи
опис средства,
б) процијењену вриједност средства, односно почетну продајну
цијену и
ц) начин продаје.
(4) Влада Кантона, на основу приједлога из става (3) овог члана, доноси
одлуку о давању сагласности за продају средстава, која поред почетне
цијене садржи и начин продаје средства.
Члан 4.
(Утврђивање продајне цијене)
(1) При утврђивању почетне продајне
цијене комисија за процјену узима
у обзир реално стање у којем се налази средство, тренутну тржишну
и књиговодствену вриједност средства.
(2) На приједлог комисије за процјену,
за одређена карактеристична средства, орган управе може ангажовати вјештака одређене струке да изврши потребно вјештачење и утврди почетну продајну цијену.
Члан 5.
(Комисија за продају)
(1) Поступак продаје путем јавног огласа, односно јавног позива, проводи комисија за продају средстава (у
даљем тексту: комисија) коју именује руководилац органа.
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(2) Комисија се састоји од предсједника и два члана, од којих сваки има
замјеника.
(3) За вршење административних послова у раду комисије именује се секретар комисије, без права гласа.
(4) Чланови комисије не могу давати
понуду за куповину средстава органа управе, како у своје име, тако
и за друга лица.
Члан 6.
(Задаци Комисије)
Комисија проводи комплетан
поступак продаје средстава, од сачињавања приједлога текста јавног огласа
односно јавног позива до предаје средства у власништво изабраног купца.
Члан 7.
(Оглашавање продаје средства)
(1) Продају средства путем усменог јавног надметања или путем достављања писмених понуда Комисија
објављује путем јавног огласа,у најмање једним дневним новинама,
на службеној wеб страници Владе
Кантона и на огласној плочи органа управе и то најкасније осам дана
од дана одређеног за дан продаје.
(2) Продаја из става (1) овог члана може се објавити и у другим средствима информисања о чему одлучује руководилац органа.
Члан 8.
(Садржај јавног огласа
за продају средстава)
(1) Јавни оглас из члана 7. ове Уредбе
садржи:
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a) податке о средству које се продаје и податке о власнику средства,
б) почетну продајну цијену средства и ко је дужан платити порезе
и таксе у вези са продајом,
ц) начин уплате кауције која износи 10% од почетне продајне цијене средстава,
д) начин продаје средстава и у каквом стању се продаје средство,
е) вријеме и мјесто одржавања продаје,
ф) рок пријема писаних понуда,
г) вријеме и мјесто отварања понуда,
х) вријеме и начин разгледања средстава и увида у документацију о
средству,
и) начин и услове плаћања цијене,
ј) вријеме и начин предаје средстава купцу,
к) посебне услове које купац мора
испуњавати ако се ради о продаји средстава која подлијежу посебном режиму продаје и
л) начин обавјештавања о промјени мјеста одржавања јавног надметања, прекиду и наставку поступка и сл.
(2) Јавни оглас из става (1) овог члана
може садржавати и остале потребне елементе и информације везане
за продају средства.
II ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Члан 9.
(Вријеме и мјесто
јавног надметања)
(1) Продаја путем усменог јавног над-
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метања (у даљем тексту: јавно надметање) одржава се у вријеме и на
мјесту који су одређени у јавном
огласу о продаји.
(2) Јавно надметање може се одржати
и на другом мјесту ако је то сврсисходно у предметном поступку, о
чему се купци обавјештавају најкасније три дана прије дана одређеног за одржавање продаје путем веб
странице Владе Кантона и огласне
табле органа управе.
Члан 10.
(Ток јавног надметања)
(1) Јавним надметањем руководи предсједник комисије који претходно
утврђује да ли су испуњени сви
предвиђени услови за одржавање
усменог јавног надметања (оглашавање, потребан број учесника, положене кауције, редослијед продаје,
утврђивање која лица учествују у
своје име, а која као пуномоћници
односно законски заступници, провјера ваљаности овлаштења за заступање и др.)
(2) За учествовање у јавном надметању чији је предмет продаје средство које подлијеже посебном режиму промета, учесник јавног надметања дужан је прибавити одговарајућу сагласност за стицање права
својине над таквим средством (оружје и др.)
(3) Учествовање у јавном надметању
неће се дозволити лицима која по
закону не могу стећи право својине
над средством које је предмет продаје, лицима која нису уплатила
кауцију одређену у јавном огласу
или лицима која немају ваљану пуномоћ.
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Члан 11.
(Број учесника
јавног надметања)
Јавно надметање се може одржати ако на њему учествује најмање један пријављени учесник, под условом
да је понудио једнаку или већу цијену
од цијене утврђене у јавном огласу о
продаји.
Члан 12.
(Давање понуда)
(1) Након што се утврди да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, предсједник комисије упознаје учеснике са начином јавног
надметања и позива их да дају понуде.
(2) Сваки учесник је везан својом понудом све док се не да већа понуда,
с тим да износ за подизање понуде
не може бити мањи од 100 КМ.
(3) Јавно надметање траје све док се
дају веће понуде.
(4) Учесницима у јавном надметању,
на њихов захтјев, може се дозволити краћи рок за размишљање о даљњим понудама.
Члан 13.
(Закључење давања
понуда јавног надметања)
(1) Јавно надметање ће се закључити
ако у року од пет минута од другог
позива за давање веће понуде није
дата већа понуда.
(2) Прије закључења јавног надметања, предсједник комисије још једанпут понавља посљедњу понуду, а
затим објављује да је продаја средства путем јавног надметања закључена.
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Члан 14.
(Стављање жалбе
на јавно надметање)
(1) Послије закључења продаје средства јавним надметањем, предсједник комисије упознаје учеснике надметања да могу одмах на записник
уложити жалбе на спроведени поступак надметања (у даљем тексту:
жалба).
(2) О жалби одлучује комисија, односно руководилац органа у складу са
овом Уредбом.
Члан 15.
(Разлози за жалбу)
Жалбе се могу заснивати на сљедећим
разлозима:
a) да услови јавне продаје нису у
складу са условима из јавног огласа;
б) да јавни оглас о јавном надметању није садржавао све податке
предвиђене у складу са чланом
8. ове Уредбе;
ц) да је поступак јавног надметања
неправилно проведен и да је то
имало битног утицаја на давање
понуда и могућности надметања;
д) да учесник чија је понуда утврђена као најповољнија нема способност за закључење уговора или
услове за стицања власништва
на средству које је предмет продаје или да лице која се појављује
као законски заступник, односно
пуномоћник нема прописаног
овлаштења.
Члан 16.
(Садржај жалбе)
Учесници јавног надметања у
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својој жалби требају навести један или
више разлога из члана 15. ове Уредбе,
због којих сматрају да је поступак јавног надметања неправилно проведен.
Члан 17.
(Одлука комисије о жалби)
(1) Ако комисија установи да су начињени недостаци и пропусти на које
жалба указује и да су такве природе да могу одмах бити отклоњени,
одлучиће да се јавно надметање настави пошто се недостаци отклоне.
(2) У случају из става (1) овог члана,
учесници у јавном надметању остају везани уз своје понуде ако оне,
усљед давања већих понуда, нису
престале да вриједе.
Члан 18.
(Закључење поступка јавног
надметања)
Ако комисија установи да стављене жалбе нису основане, поновиће
да је поступак продаје путем јавног надметања закључен и објавити која је
понуда као најповољнија прихваћена
и са којим учесником у јавном надметању ће се закључити писмени купопродајни уговор.
Члан 19.
(Прекид поступка
јавног надметања)
(1) Ако се због природе жалбе не може
одмах расправити и одлучити по
жалби, комисија ће прекинути поступак јавног надметања док се не
ријеши о жалби, о чему доноси закључак који се уноси у записник.
(2) У случају из става (1) овог члана о
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жалби одлучује руководилац органа у року од три дана од дана пријема жалбе.
Члан 20.
(Основаност жалбе)
(1) Ако руководилац органа утврди да
је жалба основана, одлучиће да се у
цјелини поништи поступак јавног
надметања и да се поступак поново
проведе.
(2) Одлука о поништењу се јавно објављује у складу са чланом 7. ове Уредбе и истовремено објављује јавни
оглас о поновном поступку продаје
средства путем јавног надметања.
(3) Ако је жалба неоснована, прекинути поступак се наставља, о чему се
учесници обавјештавају путем веб
странице Владе Кантона и огласне
табле органа управе.
Члан 21.
(Записник о јавном надметању)
(1) О јавном надметању води се записник у који се уноси ток поступка,
све одлуке комисије и све понуде
стављене од појединих учесника,
као и стављене жалбе.
(2) Записник потписују чланови комисије и присутни учесници јавног
надметања.
(3) Послије закључења записника о јавном надметању учесници не могу
стављати жалбе.
III ПРОДАЈА ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА
ПИСАНИХ ПОНУДА

Члан 22.
(Подношење понуда)
(1) Код продаје путем прибављања пи-
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саних понуда, понуда се подноси
непосредно или препорученом пошиљком у затвореној коверти на
којој се обавезно назначи да се ради о понуди за продају средстава
по јавном огласу.
(2) На свакој коверти из става (1) овог
члана надлежна служба органа управе ставиће датум и вријеме пријема понуде.
Члан 23.
(Садржај понуде)
(1) Понуда из става (1) члана 22. ове
Уредбе садржи:
b) име и презиме, име једног родитеља, адресу и број телефона,
ЈМБГ понуђача, уколико се ради о физичком лицу, те овлаштење за заступање уколико у
име понуђача учествује његов
законски заступник или пуномоћник;
б) назив и сједиште понуђача, овјерену фотокопију рјешења о упису у судски регистар, име и
презиме лица овлаштеног за заступање у поступку јавне продаје, адресу, ИД-број, уколико се
ради о правном лицу;
ц) износ понуде изражен у КМ;
д) доказ о уплати кауције;
е) потпис подносиоца понуде, а,
ако је подносилац понуде правно
лице, иста мора бити потписана
од стране овлаштеног лица у правном лицу и овјерена печатом
тог правног лица.
(2) Прихватљивом понудом се сматра
свака понуда која садржи податке
и доказе из става (1) овог члана и
чији је износ понуде једнак или ве-
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ћи од почетне цијене средства које
је предмет продаје.
(3) Понуде из става (1) овог члана достављају се на обрасцу за цијену понуде, који је саставни дио ове Уредбе и исти се може преузети просторијама органа управе или на службеној веб страници Владе Кантона.
Члан 24.
(Отварање понуда)
(1) На дан одређен јавним огласом о
продаји комисија отвара у року приспјеле писане понуде оним редослиједом којим су приспјеле.
(2) Понуде које не испуњавају услове
прихватљивости из става (2) члана
23. ове Уредбе не разматрају се у
даљњем поступку.
(3) Понуде пристигле по истеку рока
назначеног у огласу, неотворене се
враћају понуђачу.
(4) Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови законски заступници, односно пуномоћници.
(5) Продаја путем прибављања писаних понуда може се извршити ако је
пристигла најмање једна прихватљива понуда.
(6) О јавном надметању путем писаних понуда води се записник о току
поступка, у који се обавезно уносе
све приспјеле понуде редослиједом
којим су пристигле са називом, односно именом и презименом понуђача, законског заступника, односно пуномоћника и понуђеном цијеном, жалбе и све одлуке комисије,
а који потписују чланови комисије
и присутни понуђачи.
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Члан 25.
(Одабир најповољније понуде)
(1) Комисија сачињава и у записник
уноси листу понуђача која садржи:
редни број, назив, односно име и
презиме понуђача, врсту средства,
прихватљивост понуде и понуђени
износ, затим утврђује најповољнију
понуду и закључује поступак јавног надметања путем писаних понуда.
(2) У случају када су понуде истовјетне, најповољнијом понудом се сматра она понуда која је раније приспјела у надлежну службу органа
управе.
(3) О резултатима продаје комисија
писмено обавјештава све понуђаче.
Члан 26.
(Жалба)
(1) Понуђачи имају право жалбе на
поступак продаје путем прибављања писаних понуда.
(2) Понуђачи који су присуствовали
отварању понуда могу жалбе ставити одмах на записник, а одсутни
понуђачи то могу учинити у року
од 3 (три) дана од дана пријема обавијести о резултатима продаје.
(3) О жалби одлучује руководилац органа у року од три дана од дана пријема жалбе.
Члан 27.
(Разматрање жалбе)
(1) Ако руководилац органа утврди да
је жалба основана и да је у поступку било недостатака који су могли
бити од утицаја на резултат јавне
продаје, поништиће поступак јавне
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продаје и одредити да се тај поступак понови.
(2) Одлука о поништењу се јавно објављује у складу са чланом 7. ове Уредбе и истовремено објављује јавни
оглас о поновном поступку продаје
средства путем писаних понуда.
(3) Ако је жалба неоснована, прекинути поступак се наставља, о чему се
учесници обавјештавају путем веб
странице Владе Кантона и огласне
плоче органа управе.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА,
ПРЕДАЈА СРЕДСТВА И ПОВРАТ
КАУЦИЈЕ
Члан 28.
(Закључење уговора)
(1) Са учесником поступка продаје средства путем јавног огласа (усмено
јавно надметање или достављање
писаних понуда) чија је понуда објављена, односно утврђена као најповољнија, закључује се писани купопродајни уговор, након што се
прибави мишљење Правобранилаштва Кантона у складу са Законом
о правобранилаштву и сагласност
Владе Кантона, а све порезе, трошкове транспорта и преноса власништва сноси купац.
(2) Ако купац из става (1) овог члана
одустане од закључења писаног купопродајног уговора или у уговореном року не предочи доказ о уплаћеној цијени, комисија ће донијети закључак којим ће продају том
купцу утврдити неваљаном и новим закључком ће учеснику који је
понудио сљедећу највећу цијену
понудити склапање купопродајног
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уговора, под условом да је његова
понуђена цијена једнака или већа
од цијене утврђене у јавном огласу
о продаји средства.
(3) Уколико нема другог учесника осим купца из става (2) овог члана
или уколико и други учесник одбије склапање уговора или у уговором одређеном року не предочи
доказ о уплати цијене, комисија ће
огласити да је усмено односно писано надметање неуспјело.
Члан 29.
(Поврат кауције)
(1) Након завршетка односно закључења јавног надметања, учеснику чија понуда није прихваћена се враћа
уплаћена кауција у року од три дана од дана закључења поступка продаје путем јавног огласа, док се
уплаћена кауција најповољнијем
понуђачу враћа након предочења
доказа о извршеној уплати пуног
износа понуђене цијене или се урачунава у продајну цијену.
(2) Уколико учесник из става (1) члана
28.овог Правилника одустане од
склапања купопродајног уговора,
губи право на поврат уплаћене кауције.
Члан 30.
(Предаја средстава)
(1) Након достављања доказа о уплати
одговарајућег износа за продато средство од стране купца, приступиће се предаји средстава у његово
власништво.
(2) Уколико је предмет продаје средство које има службена обиљежја, прије предаје средства купцу, потреб-
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но је иста прекрити или на други
начин уклонити.
V ПОНОВОНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
И СМАЊЕЊЕ ПРОДАЈНЕ ЦИЈЕНЕ

Члан 31.
(Поновно оглашавање
и цијена средства)
(1) Уколико се на јавни оглас из члана
7. ове Уредбе не пријави ниједан
учесник или нико од учесника не
понуди исту или једнаку цијену од
цијене утврђене у јавном огласу
или не достави прихватљиву понуду или у случају из става (3) члана
28. ове Уредбе, јавни оглас за продају средстава се поништава и објављује поновни јавни оглас.
(2) У поновљеном јавном огласу из става (1) овог члана примјењују се иста правила као и у поступку по првом јавном огласу, а цијена средства које се продаје може се смањити
за 30% од утврђене почетне цијене
средства, уз претходо прибављену
сагласност Владе Кантона.

VI НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
Члан 32.
(Услови за непосредну погодбу)
(1) Уколико се средство не прода у
поступку по поновљеном јавном
оглашавању, исто се оглашава неуспјелим и уз претходно прибављену сагласност Владе Кантона позивају се заинтересована правна и
физичка лица за учешће у продаји путем непосредне погодбе.
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(2) У случају продаје средства путем
непосредне погодбе, почетна цијена из члана 3. ове Уредбе може се
смањити за 50%, уз претходно прибављену сагласност Владе Кантона.
Члан 33.
(Јавни позив за продају
путем непосредне погодбе)
(1) Продају средстава путем непосредне погодбе комисија објављује путем јавног позива за учешће у продаји средства путем непосредне погодбе на службеној веб страници
Владе Кантона и на огласној табли
органа управе и то најкасније осам
дана од дана одређеног за дан продаје средства путем непосредне
погодбе.
(2) Продаја из става (1) овог члана може се објавити и у другим средствима информисања, о чему одлучује руководилац органа.
(3) Јавни позив из става (1) овог члана
садржи:
a) податке о средству које се
продаје и податке о власнику
средства,
б) почетну продајну цијену средстава умањену у складу са ставом (2) члана 32. ове Уредбе и ко
је дужан платити порезе и таксе
у вези са продајом,
ц) начин продаје средстава,
д) вријеме и мјесто одржавања продаје и преглед средства,
е) начин и услове плаћања цијене,
ф) вријеме и начин предаје средстава купцу и
г) посебне услове које купац мора
испуњавати ако се ради о продаји средстава која подлијежу по-

26. јул/српањ 2016.

себном режиму продаје.
(4) Јавни позивиз става (1) овог члана
може садржавати и остале потребне елементе и информације везане
за продају средства.
Члан 34.
(Број учесника
у непосредној погодби)
Продаја путем непосредне погодбе је ваљана ако на њој учествује само једно физичко или правно лице,
под условом да понуди цијену исту
или већу од оне утврђене у јавном позиву.
Члан 35.
(Руковођење и ток надметања)
(1) Поступком непосредне погодбе руководи предсједник комисије који
претходно утврђује да ли су испуњени сви услови за одржавање непосредне погодбе која се проводи
усменим давањем понуда, сходном
примјеном одредаба чланова 12. и
13.ове Уредбе.
(2) Најповољнијим учесником непосредне погодбе сматраће се учесник
који је понудио највећу цијену у
односу на цијену утврђену у ставу
(2) члана 32. ове Уредбе.
Члан 36.
(Записник о раду комисије)
(1) О раду комисије која проводи поступак продаје путем непосредне
погодбе води се записник у који се
уноси цио ток поступка, као и цијене понуђене од стране учесника
непосредне погодбе.
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(2) Записник потписују чланови комисије и присутни учесници.
Члан 37.
(Жалба и одлучивање о жалби)
(1) Учесници у поступку продаје средства путем непосредне погодобе
могу подијети жалбу до закључења
записника из члана 36.ове Уредбе.
(2) На поступак одлучивања о жалби
сходно се примјењују одредбе ове
Уредбе које се односе на одлучивање о жалби код усменог јавног надметања.
Члан 38.
(Закључивање уговора
и предаја средстава)
На закључивање уговора и предају средстава примјењују се одредбе
чланова 28. и 30.ове Уредбе.

VII ДОНИРАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 39.
(Услови и одлука
о донирању средстава)
(1) За она средства органа управе за
која би износ трошкова провођења
поступка продаје премашио њихову реалну вриједност, те за одређена средства стављена ван употребе,
руководилац органа може донијети
одлуку о њиховом донирању, без
накнаде, уз претходно прибављену
сагласност Владе Кантона о одобравању донације средстава која више нису у употреби.
(2) Средства се могу донирати физичким и правним лицима, као и удр-
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ужењима грађана, те за потребе
цивилне заштите или друге хуманитарне потребе.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

чено јавно надметање окончаће се на
начин како је уређено овом Уредбом.
Члан 41.
(Ступање на снагу)

Члан 40.
(Поступци у току)

Ова Уредба ступа на сангу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Поступак продаје средстава органа управе започет прије ступања на
снагу ове Уредбе, а у којем није закљу-

Број:03-14-1133-1/16
ПРЕМИЈЕР
26.07.2016.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Понуда за:
______________________________________________________________________________
(назив средства које је предмет продаје)
Назив правног лица или име, презиме и име једног родитеља за физичко лице:
______________________________________________________________________________
Тачна адреса:_________________________________________________________________
Број телефона:_______________________________________________________________
ЈМБГ (за физичка лица):______________________________________________________
ИД број (за правна лица):_____________________________________________________
Износ понуде_______________ (словима)________________________________________
Потпис (и печат за правна лица)______________________________________________
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА НОГОМЕТНИ
КЛУБ „АЗОТ” ВИТКОВИЋИ, на основу
члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-10/2009 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „АЗОТ” ВИТКОВИЋИ.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање удружења, тако што Форто Елвиру –
предсједнику Управног одбора
Удружења и Рахман Харису – подпредсједнику Управног одбора
Удружења, престаје овлаштење за
заступање и представљање Удружења, а нова лица овлаштена за заступање и представљање Удружења су Драгољ Амир – предсједник
Управног одбора Удружења и
Хреља Хусеин – подпредсједник
Управног одбора Удружења.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
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Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена подпредсједника
Скупштине Удружења, тако што се
Караузовић Адис – подпредсједник Скупштине Удружења, разрјешава дужности, а ново лице именовано за подпредсједника Скупштине Удружења је Драковац
Един, док је Малокос Ахмед поновно именован за предсједника
Скупштине Удружења за мандатни период 2016 -2020. година.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова органа
управљања, јер су на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана 03.06.2016. године, именовани
чланови Скупштине, чланови Управног одбора, чланови Надзорног
одбора и чланови Дисциплинске
комисије. Избором нових чланова
органа управљања престаје мандат
члановима органа управљања који
су изабрани на Ванредној сједници
Скупштине удружења, одржаној
дана 21.08.2012. године.
5. Упис промјена из тачки 2., 3. и 4.
диспозитива овог Рјешења извршен је дана 07.07.2016. године.
6. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, и даном уписа, код овог Министарства, стиче својство правног
лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
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Образложење
УДРУЖЕЊЕ
НОГОМЕТНИ
КЛУБ „АЗОТ” ВИТКОВИЋИ уписано
је у Регистар удружења, који се води
код Министарства за правосуђе, управу и радне односе, дана 06.10.2009. године, под регистарским бројем Р-I-10/
2009 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-31/16
од 01.07.2016.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „ВИТКОВИЋИ” ГОРАЖДЕ за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање Удружења,
промјене подпредсједника Скупштине
Удружења, промјене чланова Скупштине Удружења, промјене чланова Управног и Надзорног одбора Удружења
и промјене чланова Дисциплинске комисије.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:01-02-06/16 од 03.06.2016. године, о
разрјешењу овлаштеног лица, Одлука
број:01-02-07/16 од 03.06.2016. године, о
именовању овлаштеног лица, Одлука
број:01-2-09/16 од 03.06.2016. године, о
разрјешењу дужности, Одлука број:
01-2-10/16 од 03.06.2016. године, о разрјешењу чланова управног тијела, Одлука број:01-2-11/16 од 03.06.2016. године, о именовању чланова Скупштине
Удружења за наредни мандатни период, Одлука број:01-2-13/16 од 03.06.
2016. године, о именовању чланова Управног одбора, Одлука број:01-02-14/
16 од 06.06.2016. године, о разрјешењу
подпредсједника клуба, Одлука број:
01-02-15/16 од 06.06.2016. године, о именовању подпредсједника клуба, Одлука број:01-02-16/16 од 06.06.2016. године, о разрјешењу чланова Надзорног
одбора, Одлука број: 01-02-17/16 од
06.06.2016. године, о именовању члано-
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ва Надзорног одбора, Одлука број:0102-18/16 од 06.06.2016. године, о разрјешењу чланова Дисциплинске комисије, Одлука број: 01-02-19/16 од 06.06.
2016. године, о именовању Дисциплинске комисије и Записник са сједнице
Скупштине удружења број:01-02-08/16
од 04.06.2016. године.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.

Ово је Рјешење коначно у управном 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 Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13 и 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
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05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-31/16 М И Н И С Т А Р
07.07.2016.године
Радмила Јанковић,с.р.
Горажде

сати - I разред уписује се број 2.
У реду А. УКУПНО (опште образовање у колони I број 18 замјењује се бројем 20.
У реду УКУПНО А+Б+Ц+Д у колони
I број 29 замјењује се бројем 31.
II
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На основу члана 11. 2. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе и
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/03) те
на основу члана 42. Закона о средњем
образовању и одгоју и („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 10/11 и број: 5/16), Министарство за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, д о н о с и:

НАСТАВНИ ПЛАН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
НАСТАВНОГ ПЛАНА ЗА СТРУЧНО
ЗВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР
I
У Наставном плану за стручно
звање грађевински техничар („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:11/13) у табели НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА
СТРУЧНО ЗВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИ
ТЕХНИЧАР врше се сљедеће измјене
и допуне:
Додаје се нови ред послије броја 11. са
подацима:
У колони редни број уписује се број 12,
у колони Наставни предмет уписује се
Екологија, а у колони Седмични фонд

Измјене и допуне Наставног плана из претходне тачке примјењиваће
се од школске 2016/17. године.
III
Измјене и допуне Наставног плана за стручно звање грађевински техничар објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде”.
Број:10-38-2240/16
18.07.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.
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На основу члана 11 2. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 5/03) те на основу члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју и („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 10/11 и број: 5/16), Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, д о н о с и :

НАСТАВНИ ПЛАН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
НАСТАВНОГ ПЛАНА ЗА СТРУЧНО
ЗВАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИ
ТЕХНИЧАР
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I
У Наставном плану за стручно звање грађевински техничар („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 8/15) у табели
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА
СТРУЧНО ЗВАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР врше се сљедеће измјене и допуне:
Додаје се нови ред послије броја 11са
подацима:
У колони редни број уписује се број 12,
у колони Наставни предмет уписује се
Екологија, а у колони Седмични фонд
сати - I разред уписује се број 2.
У реду А. УКУПНО (опште образовање у колони I број 18 замјењује се бројем 20.
У реду УКУПНО А+Б+Ц+Д у колони
I број 29 замјењује се бројем 31.

им тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 5/03) те на основу члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број:10/11 и 5/16), Министарство
за образовање, младе, науку, култури
и спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ЗА СТРУЧНО ЗВАЊЕ
ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР МИКРОБИОЛОГ
I

II
Измјене и допуне Наставног плана из предходне тачке примјењиваће
се од школске 2016/17. године.
III
Измјене и допуне Наставног плана за стручно звање архитектонски
техничар објавиће се у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:10-38-2239-1/16
18.07.2016.године
Горажде

На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и друг-

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

Од школске 2016/2017. године у
средњој техничкој школи примјењиваће се:
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СТРУЧНО ЗВАЊЕ ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР
- МИКРОБИОЛОГ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Наставни предмет
А. Општеобразовни предмети
Босански, хрватски, српски језик и
књижевност
Први страни језик
Други страни језик
Историја
Социологија
Демократија и људска права
Тјелесни и здравствени одгој
Математика
Информатика
Физика
Биологија
Култура религије
Латински језик
УКЛУПНО А:
Б. Стручни предмети
Општа и неорганска хемија
са вјежбама
Микробиологија
Технолошка микробиологија
Органска хемија са вјежбама
Биохемија
Аналитичка хемија са вјежбама
Физикална хемија са вјежбама
Термодинамика са термотехником
Технологија конзервирања
Генетички инжињеринг
Прехрамбена технологија
Основи науке о исхрани
Микробиологија хране
Технологија врења
Техничко испитивање хране
са вјежбама
Микробиолошка контрола хране
Екологија
Мјерна и регулациона техника
УКУПНО Б:
Ц. Факултативна настава
Вјеронаука
УКУПНО Ц:
УКУПНО А+Б+Ц:

I

2
2
2
2

Седмично часова
II
III

2
2
2

2
2
2

IV

Укупно

2
2
2

8
8
8
2
2
2
8
10
4
2
4
1
2
61

2
2
3
2
2
2

2
3
2

2
2
2

2
2

2
1

2
21

15

13

12

6(4+2)
5(3+2)
4(2+2)
5(3+2)
2
4(2+2)
4(2+2)
2
2
3
3
2
2
3
4
4
2
11
1
1
33

13
1
1
29

6
5
4
5
2
4
4
2
2
3
3
2
2
3

3
18

18

4
4
2
3
60

1
1
32

1
1
31

4
4
125
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Саставни дио овог Наставног
плана је Програм из свих горе наведених наставних предмета.
II
Наставни план и програм за стручно звање ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР
– МИКРОБИОЛОГ, који је објављен у
„Службеним новина Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 2/12 се
ставља ван снаге даном доношења овог Наставног плана и програма.

638
На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 5/03) те на основу члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број:10/11 и 5/16), Министарство
за образовање, младе, науку, култури
и спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:

III
Овај Наставни план и програм
ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:10-38-2242 /16
18.07.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ЗА СТРУЧНО ЗАНИМАЊЕ
ФРИЗЕР (III степен)
ПО МОДУЛАРНОМ НПП-у
Од школске 2016/2017.године у
средњој стручној школи примјењиваће
се:

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ЗА СТРУЧНО ЗАНИМАЊЕ ФРИЗЕР (III степен) ПО МОДУЛАРНОМ НПП-у
Р.бр.

Наставни предмети

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Босански, хрватски, српски језик и књижевност
2.
Страни језик
3.
Математика
4.
Тјелесни и здравствени одгој
5
Демократија и људска права
6.
Информатика
7.
Историја
8.
Хемија
9.
Биологија
10.
Култура религија
УКУПНО: А

Седмични фонд
часова
I
II
III
2
2
2
2
2
2
2
2
16

2
2

2
2

2

2
2

2

8

1
9

Укупно
часова
6
6
2
6
2
2
2
4
2
1
33

26. јул/српањ 2016.

Број 9 – страна 2019

Б. СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
11.
Хигијена и прва помоћ
2
12.
Естетика
2
13.
Технологија материјала
2
14.
Технологија занимања
2
15.
Психологија
16.
Анатомија и физиологија човјека
17.
Основе подузетништва
18.
Практична настава
6
УКУПНО:Б
14
Ц. ИЗБОРНО-ОБАВЕЗУЈУЋИ ПРЕДМЕТ
19.
Вјеронаука
1
УКУПНО Ц:
1
УКУПНО: А+Б+Ц
31

Саставни дио овог Наставног плана је
Програм из свих горе наведених наставних предмета.

12
22

2
18
22

2
4
4
6
2
2
2
36
58

1
1
31

1
1
32

3
3
94

2
2
2
2
2

2

II

ину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:1/16),
Општинско вијеће, на XXVII редовној
сједници, одржаној дана дана 28.06.
2016. године, д о н о с и:

Овај Наставни план и програм
ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ПАЛЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Број:10-38-2241 /16
18.07.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

I ОПШТИ ДИО
Члан 1.

639
На основу чланова 96. и 101. Закона о буџетима у Федерацији Босне и
Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број:102/13, 9/14, 13/14),
члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 19/07, 11/08 и
6/13), члана 31. Правилника о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну Буџета у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
112/12) те члана 45. Одлуке о извршењу Буџета Општине Пале за 2015. год-

Буџет Општине Пале за 2015.годину извршен је у периоду 01.01 - 31.
12.2015. године како слиједи:
I
II
III
IV
V

Укупно остварени
приходи и примици
Укупни издаци
Разлика између
остварених прихода,
примитака и издатака
Покриће дефицита из
вишка прихода
претходних година
Остатак вишка
прихода

KM
KM

1.171.905
1.116.491

KM

55.414

KM

42.784

KM

12.630
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Разлика између остварених прихода, примитака, издатака у износу од КМ
12.630 остаје нерапоређена и преноси се у наредну годину као вишак прихода.
Члан 2.
У Билансу прихода и издатака исказани су остварени приходи и примици и
извршени издаци по врстама како слиједи:
A. Приходи
Ekonomski kod

Prihodi

1

2

Izmjene
Budžeta za
2015.godinu
3

Izvršenje
sa I-XII/15

Index 4/3*
100

4

5

Ukupni prihodi, primici i finans.

1.312.200

1.171.905

89

Ukupni prihodi i primici

1.312.200

1.171.905

89

700000

A. Ukupni prihodi (I+II+III)

1.312.200

1.171.905

89

710000

I Poreski prihodi (1+5+6+7)

182.760

174.767

96

711100+
711200

1. Prihodi od poreza na zaostale obaveze - po
propisima do 31.12.2008.godine
(2+3+4)

1.100

980

89

711100
711112

2. Porez na dobit pojedinaca
Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti

400
400

352
352

88
88

711200
711211

3. Porez na dobit preduzeća
Porez na dobit

600
600

526
526

88
88

713000
713111

4. Porez na plaću i radnu snagu
Porez na plaću i radnu snagu

100
100

102
102

102
102

714000
714111
714112
714113
714121
714131
714132

5. Porezi na imovinu
Porez na imovinu
Porez na imovinu od pravnih lica
Porez na imovinu od fizičkih lica
Porez na nasljeđe i darove
Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
Porez na promet nepokretnosti fizičkil lica

20.110
3.500
2.000
400
500
6.210
7.500

18.094
2.803
1.875
300
407
5.898
6.811

90
80
94
75
81
95
91

716000
716111
716112

6. Porez na dohodak
Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti
Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
Porez na dohodak od fizičkih lica na dohodke od
igara na sreću
Porez na dohodak od drugih samostalnih
djelatnosti
Porez na dohodak po konačnom obračunu

26.550
22.100
100

23.682
20.105
0

89
91
0

250

221

88

4.000
100

3.299
57

82
57

716115
716116
716117
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Ekonomski kod

Prihodi

1

2

717000

Izmjene
Budžeta za
2015.godinu
3

Izvršenje
sa I-XII/15

Index 4/3*
100

4

5

135.000

132.011

98

10.000

8.856

89

717141

7. Porez na prodaju dobara i usluga
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju
direkcijama za puteve
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju
općini

125.000

123.155

99

720000

II Neporeski prihodi (1+2+3+4+5+6+7+8)

102.690

105.728

103

721100
721122

1. Prihodi od ostale nefinansiske imovine
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora

5.330
5.330

5.000
5.000

94
94

721200
721211

2. Ostali prihodi od imovine
Prihodi od kamata na depozite

100
100

63
63

63
63

722100
722131

3. Administrativne takse
Općinske administrativne takse

5.000
5.000

4.810
4.810

96
96

722300
722321

4. Komunalne takse
Općinske komunalne takse

8.000
8.000

7.669
7.669

96
96

722500

5. Posebne takse i naknade
Naknada za korištenje podataka premjera i
katastra
Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i
katastra
Naknada za upotrebu cesta za vozila pravih lica
Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
Naknada za šume
Posebna naknada za zašt. od prir.i dr. nesreća na
neto plaću
Posebna naknada za zašt. od prir.i dr. nesreća na
neto primitke

19.550

19.862

102

50

26

52

5.000
1.000
3.000
7.000

3.720
845
2.174
10.299

74
85
72
147

3.000

2.564

85

500

234

47

3.400
2.300
1.100
1.000

6.674
2.525
4.149
1.049

196
110
377
105

61.300
55.200
500
5.600

61.642
55.586
508
5.548

101
101
102
99

10

8

80

1.026.750
131.000

891.410
130.360

87
100

717131

722515
722516
722531
722532
722541
722581
722582
722600
722617
722631

6. Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od pružanja usluga - tehnički prijem
Prihodi od pružanja usluga
od toga: prihodi od pružanja usluga- tenderi

722700
722751
722721
722722

7. Neplanirane uplate - prihodi
Primljene namjenske donacije u budžetu
Prekoračenje troškova PTT usluga
Uplata za prevoz uposlenih (30%)

777000

8. Prihodi poosnovu zaostalih poreza

730000
732112

III Tekuće potpore (grantovi i donacije)
Primljeni grant od Federacije za kapitalne projekte
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Ekonomski kod

Prihodi

1

2

732114
732113
732116
732118

Primljeni grant od BPK za tekuće izdatke
Primljeni grant od BPK za kapitalne projekte
Primljeni grant od ostalih nivoa vlasti
Primljeni grant od općina
Primljeni grant od privrednih društava

Izmjene
Budžeta za
2015.godinu
3
600.000
200.000
86.000
5.000
4.750

Izvršenje
sa I-XII/15

Index 4/3*
100

4

5

550.000
119.300
85.000
5.000
1.750

92
60
99
100
37

Б. Издаци
Ekonomski kod

Izdaci

1

2

61+615+82

I Ukupni izdaci

610000

Izmjene
Budžeta za
2015.godinu
3

Izvršenje
sa I-XII/15

Index 4/3*
100

4

5

1.312.200

1.116.491

85

II Tekući izdaci (1+2+3+4)

874.100

824.041

94

611000
611100
611200
611211
611221
611224

1. Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih
naknade za prijevoz sa posla i na posao
naknada za topli obrok tokom rada
regres za godišnji odmor

516.000
440.000
76.000
20.000
50.000
6.000

508.791
438.018
70.773
18.614
46.624
5.535

99
100
93
93
93
92

612000

2. Doprinosi poslodavca

50.000

45.992

92

613000
613100
613200

3. Izdaci za material i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
za općinu
za mjesene zajednice
nabavka uglja i drveta
Izdaci za komunalne usluge
izdaci za telefonske usluge za općinu
izdaci za telefonske usluge za mjesnu zajednicu
izdaci za vodu za općinu
izdaci za otpremu pošte
troškovi odvoza smeća
ostale komunalne usluge (RTV i MOJA TV)
Nabavka materijala i sitnog inventara
nabavka kancelarijskog materijala
nabavka materijala za održavanje čistoće
nabavka sitnog inventara i alata
Izdaci za usluge prevoza i goriva

138.300
200
29.000
11.000
12.000
6.000
18.800
9.000
700
2.500
2.500
3.500
600
8.000
5.000
1.000
2.000
10.000

125.203
156
28.015
10.792
11.867
5.356
17.396
8.686
536
2.154
2.080
3.409
531
7.418
4.960
460
1.998
8.792

91
78
97
98
99
89
93
97
77
86
83
97
89
93
99
46
100
88

613300

613400

613500
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Ekonomski kod

Izdaci

1

2

Izmjene
Budžeta za
2015.godinu
3

Izvršenje
sa I-XII/15

Index 4/3*
100

4

5

izdaci za gorivo za službena vozila
troškovi registracije
Izdaci za tekuće održavanje
izdaci za popravak i održavanje zgrade
izdaci za popravak i održavanje opreme
Izdaci za popravak i održavanje vozila
Izdaci osiguranja i bankarskih usluga
Ugovorene usluge
izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih
uslge elektronskih i pisanih medija i štampanja
izdaci za reperezentaciju
izdaci za stručna glasila, stručnu literaturu i
novine
ostale nespomenute usluge
izdaci za obavljanje privremenih i povremenih
poslova
usluge rada komisije za tehnički prijem objekata
Izdaci za naknade vijećnicima
posebna naknada 0,5% nesreće - na platu svih
uposlenih

8.000
2.000
14.000
3.000
7.000
4.000
4.000
54.300
2.000
1.000
5.000

7.331
1.461
11.778
2.288
5.918
3.572
4.068
47.580
357
708
4.369

92
73
84
76
85
89
102
88
18
71
87

2.500
3.800

1.440
2.713

58
71

1.000
2.000
35.000

699
1.854
33.999

70
93
97

2.000

1.441

72

169.800
19.500

144.055
16.940

85
87

614121
614124

4. Tekući transferi (grantovi)
Tekući transferi drugim nivoima
Grantovi mjesnim zajednicama (obiljež. značaj.
datuma i događaja)
Transfer za kluturu
Transfer za izbore

3.000
13.000
3.500

2.727
11.148
3.065

91
86
88

614200
614220
614230

Tekući trasferi pojedincima
Transferi pojedincima
Ostali tekući transferi pojedincima

8.000
4.000
4.000

5.310
1.710
3.600

66
43
90

614300
614311
614320

Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Ostali tekući transferi

22.000
18.000
4.000

19.000
16.850
2.150

86
94
54

614400

Subvencije javnim preduzećima

120.000

102.600

86

614800

300

205

68

614811

Drugi tekući rashodi
Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih
sredstava

300

205

68

615000
615100

Kapitalni trnsferi
Kapitalni trnsferi mjesnim zajednicama

388.100
388.100

256.730
256.730

66
66

821000
821300

Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Ostala oprema

50.000
50.000

35.720
35.720

71
71

613700

613800
613900

614000
614100
614121
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Члан 3.
Извршени расходи и издаци исказанису по корисницима у посебном дијелу
Извјештаја како слиједи:

ИЗДАЦИ
по корисницима, односно носиоцима средстава
Razdio
1

Kod
pot.
Jed.
2

10

101

FunkciOnalni
kod
3

EkonoMski
kod
4

Opis
5

Budžet
za
2015.g.
6

Izvršenje
sa
I-XII/15
7

Index
7/6*100
8

OPŠTINSKO VIJEĆE
0111
0111
0111

613400
613900
613914

0111

613975
613000

0820

614121

0160

614124
614000

Nabavka materijala
Ugovorene usluge
Usluge reprezentacije
Izdaci za naknade vijećnicima za rad
u opštinskom vijeću
Izdaci za materijal i usluge
Obilježavanje dana opštine i ostali
opštinski jubileji
Naknada izbornoj komisiji i troškovi
izbora
Tekući grantovi
SVEGA RAZDIO 10:

500
36.000
1.000

111
34.756
757

22
97
76

35.000
36.500

33.999
34.867

97
96

2.000

1.860

93

3.500
5.500

3.065
4.925

88
90

42.000

39.792

95

13.000
2.500
15.500

12.707
2.352
15.059

98
94
97

1.500

1.334

89

JEDINSTVEN OGRAN DRŽAVNE SLUŽBE
11

SLUŽBA OPŠTINSKOG VIJEĆA

111

0111
0111
0111

611100
611200
611000

Bruto plaće i naknade plata
Naknade troškova zaposlenih
Plate i naknade troškova zaposlenih

0111

612111

Doprinosi poslodavca

0111
0111
0111
0111

613300
613322
613400
613900
613912

Izdaci za komunalne usluge
od toga: izdaci za telefonske usluge
Nabavka materijala
Ugovorene usluge
od toga: usluge štampanja

500
500
100
100
100

290
290
0
100
100

58
58
0
100
100

0111

613000

Izdaci za materijal i usluge

700

390

56

17.700

16.783

95

SVEGA 111:
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SLUŽBA OPŠTINSKOG NAČELNIKA

112
0111
0111
0111

611100
611200
611000

Bruto plate i naknade plata
Naknade troškova zaposlenih
Plate i naknade troškova zaposlenih

48.000
2.500
50.500

47.825
2.499
50.324

100
100
100

0111

612111

Doprinosi poslodavca

5.500

5.022

91

0111
0111

613100
613300
613322
613327

60
4.500
1.100
2.800

0
4.208
1.015
2.662

0
94
92
95

600
100

531
0

89
0

1.000
1.000
13.700
800
100
4.000

598
598
9.614
508
100
3.612

60
60
70
64
100
90

3.000

1.240

41

613983
613991
613991
613000

1. Putni troškovi
2. Izdaci za komunalne usluge
2.1 Izdaci za telefonske usluge (PTT)
2.2 Usluge interneta za opštinu
2.3 Ostale komunalne usluge (RTV
i MOJA TV)
3. Nabavka materijala
4. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga
i usluga platnog prometa
4.1 Osiguranje uposlenih
5. Ugovorene usluge
5.1 Usluge medija
5.2 Usluge štampanja
5.3 Usluge reprezentacija
5.4 Usluge za stručno obrazovanje
(seminari, stručni ispiti i dr. stručne
usluge-stručna glasilai novine,
literatura
5.5 Posebna naknada 0,5% nesreće
- na platu svih uposlenih
5.6 Ostale usluge
5.7 Održavanje WEB stranice
Izdaci za materijal i usluge

2.000
3.500
300
19.360

1.441
2.563
150
14.420

72
73
50
74

614811
614000
821300
821000

Naknade za povrat više ili pogrešno
uplaćenih sredstava
Tekući grantovi
Ostala oprema
Izdaci za nabavku stalnih sredstava

300
300

205
205

68
68

50.000
50.000

35.720
35.720

71
71

125.660

105.691

84

221.000
48.000
269.000

220.922
47.273
268.195

100
98
100

25.000

23.197

93

90
13.800

96
12.898

107
93

0111

613329
613400

0111

613814

0111

613900
613911
613912
613914

613920

0111

0111
0111
0111

SVEGA 112:

SLUŽBA ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
BUDŽET, FINANSIJE, BORAČKO-INVALIDSKU I
SOCIJALNU ZAŠTITU I OPŠTU UPRAVU

113

0111
0111
0111

611100
611200
611000

Bruto plaće inaknade plaća
Naknade troškova zaposlenih
Plaće i naknade troškova zaposlenih

0111

612111

Doprinosi poslodavca

0111

613100
613300

1. Putni troškovi
2. Izdaci za komunalne usluge
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0133
0111
0133
0133
0111
0133

0111
0133
0133

613321
613322
6133222
613323
613400
613500

613700
613700

0133

613800
613900

0111

613915

0111
0133

613922
613970

0133

613976
613000
614121

0820

1090
1090

614221
614239
614300

0160
0160
0160
0160
0160
0810
0810
0810
0810
0810
0820
0820
0840
0421
0421
0111
0160

26. јул/српањ 2016.

2.1. Izdaci za vodu
2.2 Izdaci za telefonske usluge (PTT)
2.3 Pismonosne pošiljke
2.4 Izdaci za odvoz smeća
3. Nabavka materijala
4. Izdaci za usluge prevoza i goriva
4.1 od toga: izdaci za gorivo
za službena vozila
4.2 od toga: troškovi registracije
5. Tekuće održavanje programa
i opreme
5.1 održavanje programa i opreme
5.2 općinske zgrade
5.3 općinska vozila
6. Izdaci osiguranja, bankarskih
usluga i usluga platnog prometa
7. Ugovorene usluge
7.1 Izdaci za stručna glasila, literaturu
i novine
7.2 Uslge stručnog obrazovanja
(seminari,str. isp.i dr.str.usl.)
7.3 Ostale ugovorene usluge
Izdaci za druge samostalne djelatnosti
i povremenog rada
Izdaci za materijal i usluge
Transfer za kulturu
od toga: Dani opštine i ostali opštinski
jubileji
od toga: manifestacija Pračansko ljeto
od toga: ostala sredstva za kulturu
Novčane pomoći nezaposlenim
Ostali grantovi pojedincima
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama
Dobrovoljno vatrogasno društvo Prača

UG Penzionera Prača
UG Istina
Dom za stara i iznemogla lica Goražde
HO “Merhamet” MDD
Ribolovno društvo “Toplik” Prača
Lovačko društvo “Rasoha” Prača
Lovačko društvo “Rogatica” Kriva Draga

NK Jahorina Prača
Karate klub “Maii” Prača
KUD “Rasim Imširović” Prača
Radio klub Prača
Vjerske zajednice
Udruženje pčelara "Zlatna dolina" Prača
Udruženje voćara "Miris zavičaja" Prača

Savez općina i gradova FBiH
Udruženja demobilisanih boraca sa
područja Opštine Pale

2.500
5.300
2.500
3.500
5.800
10.000

2.154
5.255
2.080
3.409
5.852
8.792

86
99
83
97
101
88

8.000
2.000

7.331
1.461

92
73

14.000
7.000
3.000
4.000

11.778
5.918
2.288
3.572

84
85
76
89

3.000
2.000

3.470
1.256

116
63

500

357

71

500
1.000

200
699

40
70

1.000
48.690
14.000

699
44.142
12.015

70
91
86

1.000
12.000
1.000
4.000
4.000

847
11.148
20
1.710
3.600

85
93
2
43
90

22.000
2.700
400
1.000
1.500
700
200
200
200
2.500
500
200
200
400
400
400
1.000

19.000
2.700
400
1.000
1.500
700
0
0
0
2.410
500
200
200
400
150
200
990

86
100
100
100
100
100
0
0
0
96
100
100
100
100
38
50
99

2.500

2.500

100

26. јул/српањ 2016.

0160
0160
0160
0160
0830
0620

114
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614324
614324
614324

Kantonalno udruženje boraca BPK-a
Patriotska liga
Udruženje mladih Opštine Pale Prača
Udruženje prijatelji djece O.Š. Prača

3.000
1.000
2.500
500

3.000
300
1.500
350

100
30
60
70

614400
614400
614000

Kulturno informativni centar Prača
JU Dom zdravlja Prača
Tekući grantovi

110.000
5.000
159.000

101.300
1.300
138.925

92
26
87

SVEGA 113:

501.690

474.459

95

65.000
11.000
76.000

64.256
9.244
73.500

99
84
97

7.500

6.747

90

50
29.000
11.000

60
28.015
10.792

120
97
98

12.000
6.000
1.000
2.500

11.867
5.356
993
1.854

99
89
99
74

500

0

0

2.000
32.550
5.000
5.000

1.854
30.922
0
0

93
95
0
0

388.100

256.730

66

50.000
40.000

34.589
24.451

69
61

20.000
20.000
50.100
100.000
108.000

8.663
9.824
4.998
80.667
93.538

43
49
10
81
87

509.150

367.899

72

SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE,
OBNOVU I RAZVOJ I PROSTORNO UREĐENJE
0111
0111

611100
611200
611000

Bruto plaTe i naknade
Naknade troškova zaposlenih
Plate i naknade troškova zaposlenih

0111

612000

Doprinosi poslodavca

0111

613100
613200

Putni troškovi
Izdaci za energiju
od toga: opština
od toga: potrošnja el. energije
za uličnu rasvjetu
od toga: nabavka uglja i drveta
Nabavka materijala
Ugovorene usluge
od toga: izdaci za stručna glasila,
literaturu i novine
od toga: komisija za tehnički prijem
objekata
Izdaci za materija i usluge
Subvencija JKP Prača
Subvencije javnim preduzećima

0111
0640
0133
0111
0111

613400
613900
613922

0610

0620

613971
613000
614411
614400

615100

Kapitalni transferi mjesnim
zajednicama
uređenje korita rijeke Prače / zaštita
od poplava
sanacija lokalnih puteva
za objekte infrastrukture (nastrešnice i
kontejneri, javna rasvjeta)
za zimsko i ljetno održavanje puteva
za ostale objekte
za sanaciju vodovodne mreže
za sanciju puta
SVEGA 114:
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26. јул/српањ 2016.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

115
0220
0220
0220

611100
611200
611000

Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih
Plaće i naknade troškova zaposlenih

93.000
12.000
105.000

92.308
9.405
101.713

99
78
97

0220

612000

Doprinosi poslodavca

10.500

9.692

92

0220
0220

613400
613000

Nabavka materijala
Izdaci za materijal i usluge

500
500

462
462

92
92

116.000

111.867

96

SVEGA RAZDIO 11:

1.270.200

1.076.699

85

UKUPNI IZDACI

1.312.200

1.116.491

85

SVEGA 115:

Члан 4.
I
Извјештај о извршењу Буџета
Општине Пале Прача за 2015. годину
објавит ће се у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде“
Број:02-14-1-56/16
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
28.6.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р

640
На основучлана 117. став 1. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 86. Пословника Општинског вијећа
Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 4/08), а на приједлог општинског
начелника, Општинско вијеће Општине Пале, на својој XXVIII редовној сједници, одржаној дана 28.06.2016.године,
у с в а ј а:

ПРЕПОРУКУ
о локацијама за одржавање
неорганизованих и спонтаних
мирних окупљања грађана

Овом Препоруком Општинско
вијеће заузима став о локацијама за одржавање неорганизованих и спонтаних мирних окупљања грађана на подручју општине Пале.
II
Погодне локације за одржавање
неорганизованих и спонтаних мирних
окупљања грађана се утврђују:
-

за мјесну заједницу Прача стадион “Селведин Селко Жиго”,
за мјесну заједницу Хреновица
спортски терен у бившој касарни Хреновица.
III

Ова Препорука ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:02-02-1-8-57/16

28.6.2016.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА

Ибрахим Комарица,с.р

26. јул/српањ 2016.
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641

642

На основу члана 27. став 2. Закона о просторном уређењу и грађењу
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде “, брoj: 7/13,
16/13 и 6/15), члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, брoj: 19/07, 11/08 и 16/13) и члана 81. Пословника општинског вијећа Општине
Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, брoj:
4/08), Општинско вијеће Општине Пале, на XXVIII редовној сједници, одржаној дана 28.06.2016.године, д о н о с и:

На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (,,Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), а поводом обиљежавања Дана
отпора мјесне заједнице Прача, Општинско вијеће Пале, на својој XXVIII редовној сједници, одржаној дана 28.06.
2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о примјени Просторног плана
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује да
Општина Пале неће доносити Просторни план Општине Пале.
Дијелови Просторног плана Босанско-подрињског кантона Горажде
за период 2016-2036. године, који покривају подручје Општине Пале, примјењиваће се као Просторни план Општине Пале.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:02-02-1-58/16
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
28.06.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА

Пале-Прача

Ибрахим Комарица,с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора поводом Дана отпора мјесне
заједнице Прача
Члан 1.
Поводом „Дана отпора мјесне
заједнице Прача 2016. године” одржат ће се свечана манифестација, поводом чега се именује Организациони одбор у сљдећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Јусуф Чоло,
Неџад Друговац,
Јусуф Прљача,
Мемсуд Ћутук,
Џевад Друговац,
Мехо Брдарић,
Амер Жиго,
Елмир Машић,
Кемал Брдарић,
Нихад Чоло,
Хуснија Друговац,
Суад Рухотина,

- предсједник,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан.

Члан 2.
Организациони одбор је дужан
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утврдити тачан датум одржавања манифестације, сачинити програм и предрачун потребних финансијских средстава, те по завршетку манифестације
сачинити извјештај и доставити га општинском начелнику.

26. јул/српањ 2016.

- Рамиз Агановић
– предсједник
- Мунир Радача - подпредсједник,
- Нихад Чоло
- члан,
- Авдо Салиспахић
- члан,
- Омеровић Сулејман
- члан,
- Мирсада Јашаревић
- члан,
- Адис Имшировић
- члан,.

Члан 3.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављено у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-59/16

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Организацијски одбор је дужан
утврдити датум одржавања манифестације, сачинити програм и предрачун потребних новчаних средстава.

28.06.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.

643
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89.
Пословника општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XXVIII редовној сједници, одржаној дана 28.06.2016. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора поводом културно-спортске
манифестације
“Прачанскољето 2016.”
Члан 1.
Поводом културно-спортске манифестације “Прачанско љето 2016.”
именује се Организациони одбор у сљедећем саставу:

Члан 3.
По завршеку манифестације сачинити финансијски извјештај о утрошку новчаних средстава и доставити
га општинском начелнику.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављено у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-60/16

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

28.06.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Пача
Ибрахим Комарица,с.р.

644
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89.
Пословника општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XXVIII редовној сједници, одржаној дана 28.06.2016. године, д о н о с и:

26. јул/српањ 2016.
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора поводом 27. септембра, Дана
Општине Пале и Дана ослобођења
МЗ Хреновица
Члан 1.
Поводом «27. Септембра, Дана
Општине Пале и Дана ослобођења
МЗ Хреновица», именује се Организациони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Комарица Ибрахим – предсједник,
Сиповић Едиб
– члан
Чоло Јусуф
– члан
Ћутук Мемсуд
- члан
Агановић Рамиз
– члан
Омеровић Сулејман – члан
Црнчало Фуад
– члан
Чоло Нихад
– члан
Машић Елмир – члан
Имшировић Адис – члан
Мршо Мирела - члан
Члан 2.

Организацијски одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, а по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити га
општинском начелнику.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављено у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-61/16

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

28.06.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.
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На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XXVIII редовној сједници, одржаној дана 28.06.2016. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о припреми материјла за тематску
сједницу Општинског вијећа
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале тражи од Службе за цивилну заштиту и Културно-информативног центра „Прача”, да у што краћем
року припреми материјал којим ће се
документовати рад азила за заштиту
животиња у Прачи.
Члан 2.
Документациони материјал треба да садржи видеозаписе, снимљене
фотографије, изјаве становника те другу врсту материјала из којег се се може утврдити на који начин и у којим
условима се врши заштита животиња
у азилу за заштиту животиња у Прачи.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-62/16

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

28.06.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.
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На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XXVIII редовној сједници, одржаној дана 28.06.2016. године, д о н о с и:

На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 8/08, 11/08 и 16/13),
Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 10. (десетој) ванредној сједници, одржаној дана 01.07.2016. године, д о н и ј е л о је :

ЗАКЉУЧАК
о исплати једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале из Буџета Општине Пале
за 2016. Годину одобрава исплату једнократних новчаних помоћи за помоћ
у лијечењу Бећировић Незира и Друговац Медине, у износима од по 250,00
КМ (двије стодине ипедесет КМ).
Члан 2.
За реализацију овог Закључка
задужују се општински начелник и општинско рачуноводство.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-63/16

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
28.06.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА

Пале-Прача

Ибрахим Комарица,с.р.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за куповину земљишта
I
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 3.618,00
КМ (три хиљаде шест стотина осамнаест КМ) на име куповине земљишта
укупне површине 134 м² од власника
Хоџић (Касима) Тиме р. Дедовић, за
потребе изградње стамбене зграде за
смјештај социјално угрожених грађана
општине и грађана који своје стамбено
питање нису у стању ријешити на
други начин, који се води на парцели
к.ч. 692/2, К.О. Устиколина, уписана у
П.Л. 529.
II
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Општине Фоча-Устиколина, економски код 821 111 – Набавка
земљишта.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за привреду, комунал-
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не послове, друштвене дјелатности,
општу управу и финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-726 /16
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
04.07.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
У с т и к о л и н а Петар Михајловић,с.р.

648
На основу Пословника Општинског вијећа Општине Фоча/ФБиХ,
члан 127. („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:02/16), а у складу са Законом о јавном окупљању Босанско-подрињског
кантона Горажде, („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 11/15), Општинско вијеће Општине Фоча ФБиХ, на 10. ванредној
сједници, одржаној 01.07.2016. године,
д о н о с и:
ПРЕПОРУКУ
локације за одржавање
неорганизованих и спонтаних
мирних окупљања грађана на
подручју општине Фоча ФБиХ
У складу са Законом о јавном
окупљању Босанско-подрињског кантона Горажде, („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број: 11/15), Општинско вијеће Фоча
ФБиХ, за локацију за одржавање неорганизованих и спонтаних мирних окупљања грађана на подручју општине
Фоча ФБиХ, одредило је локацију пла-
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то испред Дома за културу Устиколина.
Број:01-02-725-1/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
04.07.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
У с т и к о л и н а Петар Михајловић,с.р.
...............................

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравњавању са
изворним текстом утврђено је да се у
Рјешењу о измјении допуни Рјешења о
упису Јавне установе Средња теничка
школа „Хасиб Хаџовић“ Горажде у Регистар средњих школа број:10-38-35191/15 од 23.02.2016.године („Службене
новине број: 2/16 од 16.03.2016.године,
поткрала ниже наведена грешка, па се
даје
ИСПРАВКА
Рјешења о измјении допуни
Рјешења о упису Јавне установе
Средња теничка школа „Хасиб
Хаџовић“ Горажде у Регистар
средњих школа
У члану 1. наведеног Рјешења
стоји „у тачки 5. додаје се нови став
који гласи:
5. Електротехничка школа:
- Електротехничар рачунарства и
електротехнике“, ријеч „електротехнике“ се брише и уписује нова ријеч
„информатике“.
Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има
Рјешење и иста ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињскогкантзона Горажде“.
Број:10-38-3519-2/15
20.07.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.
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