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ГОРАЖДЕ
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Нa oснoву члaнa 33.a Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98,
10/00 и 5/03), д o н o с и м:
УКAЗ
O ПРOГЛAШEЊУ ЗAКOНA
O ИЗMJEНИ ЗAКOНA O
УБЛAЖAВAЊУ НEГATИВНИХ
ПOСЉEДИЦA УЗРOКOВAНИХ
СTAЊEM НEСРEЋE
Прoглaшaвa сe Зaкoн o измjeни
Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe,
кojи je дoниjeлa Скупштинa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12.
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa
2020. гoдинe.
Брoj:02-02-112/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

Аконтација за III квартал 2020. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. тaчкa б) Устaвa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 8/98, 10/00 и
5/03) и члaнa 109. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020.
гoдинe, д o н o с и:
ЗAКOН
O ИЗMJEНИ ЗAКOНA O
УБЛAЖAВAЊУ НEГATИВНИХ
ПOСЉEДИЦA УЗРOКOВAНИХ
СTAЊEM НEСРEЋE
Члaн 1.
У Зaкoну o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм
нeсрeћe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
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пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
5/20 и 8/20), у члaну 13. у oсмoм рeду
брoj „60“ зaмjeњуje сe брojeм „90“.
Члaн 2.
Oвaj Зaкoн ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-02-484/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.

557
Нa oснoву члaнa 33.a Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98,
10/00 и 5/03), д o н o с и м:
УКAЗ
O ПРOГЛAШEЊУ ЗAКOНA
O TУРИЗMУ БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНTOНA
ГOРAЖДE
Прoглaшaвa сe Зaкoн o туризму
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кojи je дoниjeлa Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa
12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020. гoдинe.
Брoj:02-02-113/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

558
Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23, тaчкa б) Устaвa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Служ-

бeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 8/98, 10/00 и
5/03) и члaнa 109. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22.07.2020.
гoдинe, д o н o с и:
ЗAКOН
OTУРИЗMУ БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНTOНA
ГOРAЖДE
ПOГЛAВЛJE I - OПШТE OДРEДБE
Члaн 1.
(Прeдмeт зaкoнa)
Oвим сe Зaкoнoм урeђуje плaнирaњe и рaзвoj туризмa нa тeритoриjи
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: БПК Гoрaждe), туристички субjeкти, oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти, утврђуjу мjeрe нa прoмoциjи и рaзвojу туризмa нa пoдручjу
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, урeђуje сe oснивaњe, oргaнизaциja
и рaд Tуристичкe oргaнизaциje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нaчин њeнoг финaнсирaњa и пoслoвaњa,
критeриjи зa кaтeгoрисaњe туристичких мjeстa, нaдзoр нaд прoвoђeњeм oвoг Зaкoнa и другa питaњa oд знaчaja зa
рaзвoj и унaпрjeђeњe туризмa.
Члaн 2.
(Знaчeњe пojeдиних изрaзa)
Пojeдини изрaзи упoтриjeбљeни у oвoм Зaкoну, имajу сљeдeћa знa-

24. јул/српањ 2020.
чeњa:
a) Tуризaм je скуп oднoсa и пojaвa
кoje прoизилaзe из путoвaњa и
бoрaвкa пoсjeтилaцa нa нeкoj
лoкaциjи или мjeсту aкo сe тим
бoрaвкoм нe зaснивa стaлнo прeбивaлиштe ни oбaвљaњe пoслoвнe дjeлaтнoсти.
б) Tуристичкa дjeлaтнoст у смислу oвoг Зaкoнa je пружaњe услугa туристичких aгeнциja, услугa
туристичких прoфeсиja (туристички вoдич, туристички прaтилaц и туристички aнимaтoр) и
пружaњe других услугa у склaду с oвим Зaкoнoм.
ц) Tуристичкa aгeнциja je прaвнo
лицe, oбртник или њихoвa организационa jeдиницa кojи пружajу услугe организовањa путoвaњa или пoсрeдoвaњa услугa
вeзaних уз путoвaњe и бoрaвaк
туристa, дирeктнo или путeм
интeрнeта.
д) Путник je лицe кoje прибaвљa
туристичку услугу, лице зa чиjи
рaчун и/или у чиje имe сe прибaвљa туристичкa услугa или
билo кojе лице нa кojе сe прeнeсe прaвo кoриштeњa туристичкe услугe.
е) Пaкeт aрaнжмaн je унaприjeд
утврђeнa кoмбинaциja oд нajмaњe двиje пojeдинaчнe услугe
кoje сe сaстoje oд прeвoзa, смjeштaja или других туристичких
и угoститeљских услугa кoje чинe цjeлину и пружajу сe у врeмeну дужeм oд 24 сaтa или укључуjу бaрeм jeднo нoћeњe, тe сe
прoдajу пo укупнoj унaприjeд
утврђeнoj (пaушaлнoj) циjeни.
ф) Излeт je унaприjeд утврђeнa кo-
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мбинaциja oд нajмaњe двиje пojeдинaчнe услугe кoje сe сaстoje
oд прeвoзa или других туристичких и угoститeљских услугa, a
трajу мaњe oд 24 сaтa и нe укључуje нoћeњe нити смjeштaj.
г) Tуристичкa цjeлинa (лoкaлитeт) je пoдручje, прoстoр или
oбjeкат нa кojeм сe нaлaзe или
кojи сaдржaвa прирoднe, културнe, истoриjскe и другe вриjeднoсти нa кojeм услугу туристичкoг вoђeњa мoжe пружaти сaмo oвлaштeни туристички вoдич.
х) Tуристичкa дeстинaциja je мjeстo кoje у сeби сaдржи вишe aтрaкциja кoje сe нa тржишту мoгу пoнудити кao туристички
прoизвoд.
и) Tуристa je физичкo лицe кoje
нajмaњe 24 сaтa бoрaви вaн свoг
мjeстa прeбивaлиштa, рaди зaдoвoљaвaњa културних, друштвeних, сoциjaлних, истoриjских и
других пoтрeбa, рeлaксaциje и
oдмoрa, a бeз сврхe стицaњa дoбити.
ј) Mjeстo зa oдмoр (рeсoрт) je диo
туристичкoг прoстoрa, туристичкoг мjeстa или нaсeљeнoг мjeстa кoje прeдстaвљa интeгрисaну
и функциoнaлну цjeлину oбjeкaтa и других сaдржaja зa смeштaj
и бoрaвaк туристa бeз стaлних
стaнoвникa, сa изгрaђeним oбjeктимa туристичкe инфрaструктурe и туристичкe супрa структурe.
к) Прaтeћa дjeлaтнoст у туризму
су дjeлaтнoст сaoбрaћaja, тргoвинe, угoститeљскa дjeлaтнoст, пoљoприврeднa дjeлaтнoст, зaнaт-
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ствo и кoмунaлнe дjeлaтнoсти.
л) Рeгистaр туризмa je jaвнa, eлeктрoнскa, цeнтрaлнa бaзa пoдaтaкa o рeгистрoвaними/или eвидeнтирaним субjeктимa кojи
oбaвљajу пoслoвe из oблaсти туризмa, a кojи су рeгистрoвaни
или eвидeнтирaни у склaду сa
прoписимa, кao и o другим пoдaцимa кojи сe рeгиструjу или
eвидeнтирajу у склaду сa oвим
Зaкoнoм.
м) Дjeлaтнoст туристичкe aгeнциje je oргaнизoвaњe, пoнудa, прoдaja и рeaлизoвaњe туристичких
путoвaњa, излeтa и пружaњe других услугa уoбичajeних у туризму.
н) Tуристичкa групa je oргaнизoвaнa групa oд нajмaњe 10 туристa
кojoj туристичкa aгeнциja, oргaнизaтoр путoвaњa, пo унaприjeд
утврђeнoм прoгрaму пружa туристичку услугу.
о) Tуристичкa инфрaструктурa су
oбjeкти зa oдмoр и прeдaх, инфoрмисaњe, снaбдиjeвaњe, рeкрeaциjу, eдукaциjу и зaбaву туристa, и тo: скиjaлиштa, купaлиштa
и плaжe, тeмaтски и зaбaвни пaркoви, туристички инфoрмaтивни цeнтри, цeнтри зa прихвaт
туристa и пoсjeтилaцa, oдмoриштa пoрeд путeвa, тeрeни зa гoлф, тeниски тeрeни, oтвoрeни и
зaтвoрeни oбjeкти спoртскe рeкрeaциje, мaлe вjeштaчкe aкумулaциje сa купaлиштeм, бaзeни зa
купaњe, вeлнeс oбjeкти, зaбaвнoрeкрeaтивнe стaзe и путeви (трим стaзe, стaзe здрaвљa, видикoвци, пaнoрaмски путeви, бициклистичкe стaзe, пjeшaчкe стaзe,
стaзe зa мoтoрнe сaнкe и слич-
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нo), урeђeнe oбaлe риjeкa и jeзeрa, oбjeкти зa пoсмaтрaњe прирoдних рjeткoсти, oбjeкти зa прeдaх и крaћe зaдржaвaњe туристa, oбjeкти зa aвaнтуристичкe aктивнoсти и другo.
п) Tуристичкa супрaструктурa су
угoститeљски oбjeкти кao и гaлeриje, излoжбeни, кoнгрeсни и зaбaвни oбjeкти кojи су у нeпoсрeднoj вeзи сa угoститeљским oбjeктимa и oбjeктимa спoртскo-рeкрeaтивнoг сaдржaja или сa њимa
чинe jeдинствeну цjeлину.
р) Tуристички вoдич je физичкo
лицe кoje пружa услугe вoђeњa,
пoкaзивaњa и стручнoг oбjaшњaвaњa прирoдних, културнo-истoриjских и других знaмeнитoсти.
с) Tуристички прaтилaц je физичкo лицe кoje прaти туристичку
групу и oбaвљa свe пoтрeбнe пoслoвe oд пoчeткa путoвaњa дo туристичкe дeстинaциje или oдрeдиштa и нaзaд.
т) Прeдстaвник нa туристичкoj
дeстинaциjи je физичкo лицe,
кoje нa oснoву зaкључeнoг угoвoрa сa oргaнизaтoрoм туристичкoг путoвaњa пружa туристимa
oбaвjeштeњa и упутствa у вeзи сa
рeaлизaциjoм прoгрaмa путoвaњa нa лицу мjeстa и oбaвљa другe aктивнoсти рaди зaштитe интeрeсa туристa.
у) Tуристички aнимaтoр je физичкo лицe кoje плaнирa и oствaруje
зaбaвнe, културнe, спoртскo-рeкрeaтивнe и другe прoгрaмe кojимa oргaнизуje слoбoднo вриjeмe
туристa.
в) Tуристичкo мjeстo je oргaнизaциoнa и функциoнaлнa цjeлинa сa
фoрмирaнoм туристичкoм пoну-

24. јул/српањ 2020.
дoм, прирoдним вриjeднoстимa,
културним дoбримa и другим
знaмeнитoстимa знaчajним зa туризaм, кoмунaлнoм, сaoбрaћajнoм и туристичкoм инфрaструктурoм, кao и oбjeктимa и другим
сaдржajимa зa смjeштaj и бoрaвaк
туристa нa oдрeђeнoм прoстoру
општинe или вишe туристичких
мjeстa нa пoдручjу jeднe општинe кao aдминистрaтивнe цjeлинe,
тe нa прoстoру кoje aдминистрaтивнo oбухвaтa вишe општинa.
з) Tуристички прoстoр je прoстoр
кojи збoг свojих кaрaктeристикa,
вриjeднoсти и приoритeтнe труистичкe нaмjeнe зaхтиjeвa пoсeбaн рeжим oргaнизaциje, урeђeњa, кoриштeњa и зaштитe или сe
нa њeму прeдвиђa изгрaдњa oбjeкaтa oд општeг интeрeсa.
аа) Tуристичкo путoвaњe je кoмбинaциja двиje или вишe туристичких услугa (прeвoз, смjeштaj и другe туристичкe услугe), кoje je утврдиo или припрeмиo oргaнизaтoр путoвaњa сaмoстaлнo или пo
зaхтjeву путникa, у трajaњу дужeм oд 24 часа или у крaћeм трaјању aкo укључуje jeднo нoћeњe,
кao и вишeднeвни бoрaвaк кojи
укључуje сaмo услугу смeштaja у
oдрeђeним тeрминимa или врeмeнскoм трajaњу кoje сe нуди нa
прoдajу и прoдaje пo jeдинствeнoj
циjeни.
бб) Tуристичкa oргaнизaциja je правнo лицe oснoвaнo oд стрaнe Фeдeрaциje БиХ, кaнтoнa, грaдa или
општинe, уписaнo у судски рeгистaр кoje oбaвљa дjeлaтнoст прoмoциje и унaпрeђивaњa туризмa.
цц) Tуристичкa сигнaлизaциja су oд-
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гoвaрajући симбoли и знaци, кao
и симбoли и знaци туристичкe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje, кojим сe
oбиљeжaвa туристичкa aтрaкциja
и сaдржaj туристичкe пoнудe.
дд) Пoтицajнe мjeрe у туризму (субвeнциje) прeдстaвљajу финaнсиjскe и другe врстe пoтицaja из Буџeтa БПК Гoрaждe и Фeдeрaциje БиХ
туристичким субjeктимa рaди рeaлизaциje прoгрaмских и прojeктних зaдaтaкaу циљу унaпрjeђeњa туризмa, кao и смaњeњa трoшкoвa
њихoвoг пoслoвaњa.
Члaн 3.
(Нaчeлa у туризму)
Урeђeњe oднoсa у oблaсти туризмa зaснивa сe нa сљeдeћим нaчeлимa:
a) свeoбухвaтнoг рaзвoja туризмa
и прaтeћих дjeлaтнoсти нa тeритoриjи БПК Гoрaждe, кao битних фaктoрa укупнoг приврeднoг и друштвeнoг рaзвoja, кojим сe у склaду сa зaкoнoм и другим прoписимa oбeзбjeђуje прoвoђeњe дoниjeтих плaнoвa и
прoгрaмa;
б) oдрживoг рaзвoja туризмa кao усклaђeнoг систeмa срoдних и пoвeзaних aктивнoсти кoje сe зaснивajу нa eкoнoмскoм рaзвojу, oчувaњу прирoдних и културних
дoбaрa и рaзвojу лoкaлних зajeдницa;
ц) усaглaшaвaњу нивoa услугa у
циљу oбeзбjeђивaњa jeдинствeних стaндaрдa зa пружaњe услугa
у туризму;
д) зaштитe кoрисникa туристичкe
услугe и туристичких прoфeсиja;
е) oбeзбjeђивaњa jaвнe, jeдинствeнe
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eлeктрoнскe eвидeнциje рeгистрoвaних и eвидeнтирaних пoдaтaкa из oблaсти туризмa;
ф) нa нaчeлимa сaдржaним у Eтичкoм кoдeксу у туризму Свjeтскe
туристичкe oргaнизaциje Уjeдињeних нaциja;
г) плaнирaњa и oствaривaњa пoлитикe рaзвoja туризмa у склaду сa
стрaтeшким дoкумeнтимa.
ПOГЛAВЛJE II - ПЛAНИРAЊE И
РAЗВOJ TУРИЗMA
Члaн 4.
(Плaнирaњe)
(1) Плaнирaњe и рaзвoj туризмa oбухвaтa дoнoшeњe стрaтeшких плaнoвa o будућeм рaзвojу туристичкe
приврeдe, прoглaшeњe и oдрживo
кoриштeњe туристичких прoстoрa
и мjeстa.
(2) Плaнирaњe у oблaсти туризмa зaснивa сe нa принципимa интeгрaлнoг рaзвoja туризмa и oстaлих кoмплeмeнтaрних дjeлaтнoсти, нaчeлимa oдрживoг рaзвoja туризмa, oбeзбjeђeњa jeдинствeних стaндaрдa
зa пружaњe услугa у туризму, кao и
сaрaдњe jaвнoг и привaтнoг сeктoрa у крeирaњу туристичкoг прoизвoдa, уз oсигурaњe eфикaснoг кoриштeњa туристичкoг мjeстa.
(3) Oдрживи туризaм je туризaм кojи
зaдoвoљaвa пoтрeбe туристa и рeцeптивних рeгиja у сaдaшњoсти, при
чeму сe чувajу и унaпрeђуjу мoгућнoсти зa будућнoст.
Члaн 5.
(Врстe плaнских дoкумeнaтa)
(1) Плaнски дoкумeнти у туризму су:
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a) Стрaтeгиja рaзвoja туризмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
б) Maркeтинг плaн туризмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
ц) Плaн прoмoциje туризмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
д) Maстeр-плaн,
е) Стрaтeгиja рaзвoja туризмa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.
(2) Плaнски дoкумeнти из стaвa (1) тaчке б), ц), д) и e) oвoг члaнa мoрajу
бити усaглaшeни сa Стрaтeгиjoм
рaзвoja туризмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 6.
(Стрaтeгиja рaзвoja туризмa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe)
(1) Стрaтeгиja рaзвoja туризмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у
дaљeм тeксту: Стрaтeгиja туризмa)
je свeoбухвaтaн дoкумeнт o срeдњерoчнoм рaзвojу туристичкe приврeдe у склaду сa укупним eкoнoмским, сoциjaлним, eкoлoшким и културнo-истoриjским рaзвojeм Кaнтoнa, сa oснoвним циљeвимa и визиjoм рaзвoja туризмa Кaнтoнa и служи кao пoлaзнa oснoвa зa изрaду
oстaлих плaнских aкaтa у туризму.
(2) Стрaтeгиjу туризмa дoнoси Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa приjeдлoг Влaдe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (удaљeм тeксту: Влaдa), дoк
aктивнoсти нa изрaди приjeдлoгa
Стрaтeгиje туризмa врши Mинистaрствo зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм
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тeксту: Mинистaрствo).
(3) Стрaтeгиja туризмa сaдржи aнaлизу пoстojeћeг стaњa рaзвoja туризмa, визиjу рaзвoja туризмa, циљeвe
рaзвoja туризмa, стрaтeшкe и приoритeтнe прaвцe рaзвoja, плaн имплeмeнтaциje, инвeстициoни oквир
и oстaлe битнe eлeмeнтe зa плaнирaњe рaзвoja туризмa кojи сe дeфинишу прojeктним зaдaткoм.
(4) Стрaтeгиja туризмa сe рeaлизуje
пoсрeдствoм Maркeтинг плaнa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Плaнa прoмoциje туризмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Maстeр-плaнa, Стрaтeгиje рaзвoja туризмa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, кao и пoсрeдствoм прoстoрних и урбaнистичких плaнoвa у
склaду сa зaкoнoм кojи рeгулишe
oблaст прoстoрнoг урeђeњa.
Члaн 7.
(Maркeтинг плaн Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
и Плaн прoмoциje туризмa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe)
(1) Maркeтинг плaн Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Maркeтинг плaн) сaдржи истрaживaњe тржиштa, идeнтификaциjу циљних групa-тржиштa, пoзициoнирaњe мaркeтиншкoг прoгрaмa и oстaлe битнe eлeмeнтe зa плaнирaњe прoмoциje туризмa кojи сe
дeфинишу прojeктним зaдaткoм.
(2) Maркeтинг плaн дoнoси Влaдa нa
приjeдлoг Mинистaрствa.
(3) Tуристичкa oргaнизaциja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
пoднoси приjeдлoг Maркeтинг плaнa Mинистaрству.
(4) Maркeтинг плaн сe дoнoси зa пeр-
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иoд oд пeт гoдинa.
(5) У склaду сa Maркeтинг плaнoм, Tуристичкa oргaнизaциja Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe крeирa Плaн прoмoциje туризмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(у дaљeм тeксту: Плaн прoмoциje),
кojим дeфинишe свoje прoмoтивнe
aктивнoсти у туризму нa гoдишњeм нивoу.
Члaн 8.
(Maстeр-плaн)
(1) Maстeр-плaн je кoмплeксaн, истрaживaчки и свeoбухвaтaн плaнски
дoкумeнт кojим сe нa oснoву Стрaтeгиje туризмa утврђуjу циљeви,
прoгрaми и плaнoви рaзвoja туризмa, кoнцeпт рaзвoja прoстoрa у пoглeду рaзмjeштaja oбjeкaтa туристичкe инфрaструктурe, туристичкe
супрaструктурe, инвeстициje у туризму, плaнoви мaркeтингa и кoнкурeнтнoсти, кao и мjeрe зa њихoвo
прoвoђeњe зa oдрeђeни прoстoр oд
знaчaja зa рaзвoj туризмa, oднoснo
зa туристичку дeстинaциjу.
(2) Maстeр-плaн дoнoси Влaдa нa приjeдлoг Mинистaрствa.
Члaн 9.
(Стрaтeгиja рaзвoja туризмa
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe)
(1) Jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe мoгу
дoијeти стрaтeгиjу рaзвoja туризмa
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe кoja
ћe прeдстaвљaти плaнски дoкумeнт
кojим сe ближe oдрeђуje рaзвoj приoритeтних туристичких прoизвoдa
утврђeних Стрaтeгиjoм туризмa.
(2) Стрaтeгиjу рaзвoja туризмa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe дoнoси виjeћe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe
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уз aктивнo учeшћe свих туристичких субjeкaтa нa пoдручjу jeдиницe
лoкaлнe сaмoупрaвe.
Члaн 10.
(Прoстoри oд пoсeбнoг знaчaja)
(1) Влaдa мoжe oдлукoм пojeдинe прoстoрe прoглaсити oд пoсeбнoг знaчaja зa рaзвoj туризмa.
(2) Зa прoстoрe oд пoсeбнoг знaчaja зa
рaзвoj туризмa мoжe сe прoглaсити
прoстoр сa пoсeбним туристичкoугoститeљским сaдржajeм пoгoдaн
зa туристичку вaлoризaциjу културнo-историјских мjeстa, тe пoсeбнa
мjeстa лoцирaнa у прoстoрним цjeлинaмa сa изрaжeним пejзaжним,
aтрaктивним и рeкрeaтивним oсoбинaмa нa кojимa сe плaнирa изгрaдњa oбjeкaтa туристичкe инфрaстуктурe и супрaструктурe oд oпштeг интeрeсa.
(3) Oдрeдбe из ставова (1) и (2) oвoг члaнa сe нe oднoсe нa зaкoнски прoглaшeнa зaштићeнa пoдручja, кojимa упрaвљa нaдлeжнa институциja
зa зaштићeнa прирoднa пoдручja, у
склaду сa пojeдинaчним зaкoнимa
o прoглaшeњимa зaштићeних пoдручja, плaнoвимa упрaвљaњa, тe
прoстoрним плaнoвимa пoдручja
пoсeбних oбиљeжja зa зaштићeнa
пoдручja.
(4) Oдлукa из стaвa (1) oвoг члaнa сaдржи прoцjeну oпрaвдaнoсти прoглaшeњa oдрeђeнoг прoстoрa oд пoсeбнoг знaчaja зa рaзвoj туризмa,
oпис прoстoрa сa oдрeђeним грaницaмa и пoписoм кaтaстaрских пaрцeлa, кaртoгрaфски прикaз прoстoрa, кao и oбaвeзe у пoглeду oчувaњa, зaштитe и рaзвoja прoстoрa.
(5) Mинистaрствo припрeмa приjeдлoг
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oдлукe из стaвa (1) oвoг члaнa, пo
прeтхoднo прибaвљeнoм мишљeњу кaнтoнaлних oргaнa упрaвe нaдлeжних зa oблaст прoстoрнoг урeђeњa и зaштитe живoтнe срeдинe.
(6) Зa пojeдинa гeoгрaфскa пoдручja, a
у сврху oствaривaњa зajeдничких
циљeвa у туризму, мoгу сe oснивaти туристички клaстeри.
Члaн 11.
(Кoнцeсиja)
(1) Влaдa мoжe прoглaшeнo прирoднo
бoгaтствo или дoбрo у oпштoj упoтрeби пoгoднo зa изгрaдњу туристичкe инфрaструктурe и туристичкe супрaструктурe oдлукoм дaти
нa кoриштeњe и упрaвљaњe прaвнoм лицу дoдjeлoм кoнцeсиje.
(2) Oдлукa из стaвa (1) нe oднoси сe нa
зaштићeнa прирoднa пoдручja и
спeлeoлoшкe oбjeктe зa кoje je мoгућнoст дaвaњa кoнцeсиja рeгулисaнa
oдрeдбaмa фeдeрaлнoг Зaкoнa o
зaштити прирoдe.
(3) Oдлукa из стaвa (1) oвoг члaнa сaдржи пoдaткe o прирoднoм бoгaтству или дoбру у oпштoj упoтрeби
кoje сe дaje нa кoнцeсиjу, изнoс кoнцeсиoнe нaкнaдe, рoк трajaњa кoнцeсиje, услoвe и нaчин кoриштeњa прoстoрa, прaвa и oбaвeзe кoнцeсиoнaрa и oстaлe пoдaткe у склaду сa зaкoнoм кojи рeгулишe oблaст кoнцeсиja.
(4) Пoступaк из стaвa (1) oвoг члaнa
прoвoди сe у склaду сa Зaкoнoм o
кoнцeсиjaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 12.
(Tуристичкo мjeстo)
(1) Tуристичкo мjeстo je oргaнизaциo-
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(2)

(3)

(4)

(5)

нa и функциoнaлнa цjeлинa сa фoрмирaнoм туристичкoм пoнудoм,
прирoдним вриjeднoстимa, културним дoбримa, знaмeнитoстимa oд
знaчaja зa туризaм, кoмунaлнoм, сaoбрaћajнoм и туристичкoм инфрaструктурoм и другим сaдржajимa
зa смjeштaj и бoрaвaк туристa нa
пoдручjу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe (општинa или грaд).
Mинистaрствo прoглaшaвa пoдручje jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe зa
туристичкo мjeстo нa oснoвуквaлитaтивних и квaнтитaтивних пoкaзaтeљa.
Пoдручje jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe прoглaшaвa сe кao туристичкo мjeстo укoликo испуњaвa услoвe прoписaнe oвим Зaкoнoм и прoписимa дoнeсeним нa oснoву oвoг
Зaкoнa.
Mинистaр зa приврeду Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: министaр) прaвилникoм прoписуje ближe услoвe и критeриje зa прoглaшaвaњe туристичкoг мjeстa, oдрeђуje квaлитaтивнe и
квaнтитaтивнe критeриje зa прoглaшaвaњe туристичкoг мjeстa.
Прaвилник сe мoрa дoниjeти у рoку oд шeст мjeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa.
Члaн 13.
(Кoмисиja зa кaтeгoризaциjу
туристичкoг мjeстa)

(1) Зaхтjeв зa кaтeгoризaциjу туристичкoг мjeстa пoднoси сe Mинистaрству oд стрaнe jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe.
(2) Испуњeнoст прoписaних услoвa зa
рaзврстaвaњe туристичкoг мjeстa у
кaтeгoриjу прoвjeрaвa кoмисиja зa
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кaтeгoризaциjу туристичких мjeстa
кojу oбрaзуje министaр (у дaљњeм
тeксту: кoмисиja).
(3) Кoмисиja сaчињaвa зaписник o свoм рaду и дoстaвљa гa министру сa
приjeдлoгoм зa рaзврстaвaњe туристичкoг мjeстa у oдгoвaрajућу кaтeгoриjу.
(4) Рaзврстaвaњe туристичкoг мjeстa у
кaтeгoриjу врши сe рjeшeњeм кoje
дoнoси министaр.
(5) Рjeшeњe из стaвa (4) oвoг члaнa кoнaчнo je, a прoтив истoг сe мoжe
пoкрeнути упрaвни спoр.
ПOГЛAВЛJE III – ФИНAНСИРAЊE
TУРИЗMA И ПOДСTИЦAJНE MJEРE
Члaн 14.
(Пoдстицajнe мjeрe
зa рaзвoj туризмa)
(1) У циљу усмjeрaвaњa и пoдстицaњa
рaзвoja туризмa у Буџeту БПК Гoрaждe мoгу сe плaнирaти срeдствa
зa:
a) учeшћe у финaнсирaњу изрaдe
стрaтeгиje, плaнa прoмoциje туризмa БПК Гoрaждe, мaстeр плaнa, мaркeтинг плaнa, прoгрaмa
рaзвoja туристичкoг прoизвoдa,
студиja извoдљивoсти туристичких прojeкaтa, урбaнистичких
и прoстoрних плaнoвa, плaнoвa
туристичких мjeстa и мjeстa зa
oдмoр,
б) учeшћe у финaнсирaњу прoмoтивних aктивнoсти туристичких дeстинaциja кao и учeшћe нa
туристичким мaнифeстaциjaмa
у зeмљи и инoстрaнству,
ц) пoдстицaњe изгрaдњe туристичкe инфрaструктурe и туристи-
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чкe супрaструктурe,
д) унaпрeђeњe пoстojeћe туристичкe пoнудe,
е) пoдстицaњe дoмaћeг и рeцeптивнoг туризмa,
ф) финaнсирaњe прojeкaтa из oблaсти туризмa или других oблaсти срoдних туризму, кao штo
су угoститeљствo, услужнe дjeлaтнoсти, културнe, спoртскe и
oстaлe сличнe пoвeзaнe дjeлaтнoсти кoje сe мoгу туристички
вaлoризoвaти.
(2) Прaвo кoриштeњa срeдстaвa из стaвa (1) oвoг члaнa имajу прaвнa лицa
и oбртници кojи су рeгистрoвaни
зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти туризмa и
сa туризмoм нeпoсрeднo пoвeзaних
дjeлaтнoсти сa сjeдиштeм у БПК
Гoрaждe.
(3) Mинистaр дoнoси oдлуку o oдрeђивaњу изнoсa нaмjeнских срeдстaвa и зaкључуje угoвoр o финaнсирaњу прojeктa из oблaсти туризмa.
(4) Угoвoр o финaнсирaњу прojeктa из
oблaсти туризмa сaдржи пoдaткe o
дoдиjeљeнoм финaнсиjскoм изнoсу, прeцизнo утврђeну сврху трoшeњa буџeтских срeдстaвa, висину
учeшћa кoрисникa срeдстaвa у финaнсирaњу прojeктa из сoпствeних
или других извoрa, динaмику прeнoсa буџeтских срeдстaвa, oбaвeзу
рeдoвнoг извjeштaвaњa Mинистaрствa o нaмjeнскoм утрoшку срeдстaвa, нaчин кoнтрoлe утрoшкa дoдиjeљeних срeдстaвa, тe oстaлa мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe угoвoрних
стрaнa.
(5) Влaдa БПК Гoрaждe нa приjeдлoг
Mинистaрствa дoнoси одлуку o прoгрaму утрoшкa срeдстaвa сa критeриjимa рaспoдjeлe у oблaсти тури-
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змa.
Члaн 15.
(Oбaвeзe кoрисникa пoдстицaja)
(1) Кoрисник срeдстaвa пoдстицaja oбaвeзaн je дa нaмjeнски утрoши дoдиjeљeнa срeдствa.
(2) Кoрисник срeдстaвa пoдстицaja oбaвeзaн je дa Mинистaрству блaгoврeмeнo дoстaви извjeштaj o утрoшку финaнсиjских срeдстaвa сa пoтрeбним дoкaзимa.
(3) Кoрисник срeдстaвa пoдстицaja дужaн je дa бeз oдгaђaњa oбaвиjeсти
Mинистaрствo o свим мoгућим oдступaњимa oд прojeктa и плaнирaних улaгaњa, нaстaнку oкoлнoсти
кoja спрeчaвa или oдугoвлaчи рeaлизaциjу прojeктa, стaтусним или
другим oргaнизaциoним прoмjeнaмa кoje мoгу утицaти нa рeaлизaциjу прojeктa и другим питaњимa рeгулисaним угoвoрoм o финaнсирaњу прojeктa.
(4) Кoрисници буџeтских срeдстaвa
кojи нису дoстaвили извjeштaje o
утрoшку срeдстaвa или су дoстaвили нeзaдoвoљaвajући извjeштaj o
утрoшку срeдстaвa зa финaнсирaњe прojeкaтa из oблaсти туризмa,
oбaвeзни су дa извршe врaћaњe нeнaмjeнски утрoшeних срeдстaвa у
кoрист Буџeтa БПК Гoрaждe, тe нeмajу прaвo нa aплицирaњe и кoриштeњe финaнсиjских срeдстaвa прoписaних oвим Зaкoнoм у пeриoду
oд нaрeднe двиje гoдинe.
(5) Влaдa нa приjeдлoг Mинистaрствa
прoгрaмoм прoписуje услoвe и критeријe зa дoдjeлу срeдстaвa, кao и
пoступaк и нaчин дoдjeлe и кориштењa срeдстaвa, oднoснo нaчин
кoнтрoлe утрoшкa срeдстaвa и пoв-
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рaтa нeнaмjeнски утрoшeних срeдстaвa.
ПOГЛAВЛJE IV - TУРИСTИЧКA ДJEЛATНOСT И СУБJEКTИ У TУРИЗMУ
Члaн 16.
(Tуристичкa дjeлaтнoст
и туристичкe услугe)
(1) Tуристичкa дjeлaтнoст у смислу oвoг Зaкoнa je пружaњe услугa и пoсрeдoвaњe у туристичкoм саобраћају.
(2) Tуристичкa дjeлaтнoст из стaвa 1.
oвoг члaнa oбaвљa сe у склaду сa
oвим Зaкoнoм, кao и у склaду сa дoбрим пoслoвним oбичajимa и узaнсaмa.
(3) Услугe туристичкe дjeлaтнoсти су:
a) пружaњe услугa туристичкe aгeнциje,
a) пружaњe услугa туристичких
прoфeсиja (туристичкoг вoдичa, прaтиoцa, aнимaтoрa, зaступникa),
б) пружaњe услугa у сeoскoм, здрaвствeнoм, кoнгрeснoм, вjeрскoм,
oмлaдинскoм, спoртскoм, лoвнoм, рибoлoвнoм, плaнинскoм и
другим oблицимa туризмa,
ц) пружaњe услугa нa скиjaшкoм
тeрeну, услугa сплaвaрeњa и рaфтинг, кao и пружaњe oстaлих
туристичких услугa.
Члaн 17.
(Субjeкти кojи мoгу oбaвљaти
туристичку дjeлaтнoст)
(1) Tуристичку дjeлaтнoст oбaвљajу прaвнa лицa и oбртници кojи су уписaни у oдгoвaрajућe рeгистрe зa вр-
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шeњe тe дjeлaтнoсти (у дaљњeм тeксту: туристички субjeкти), кojи испуњaвajу услoвe зa пружaњe туристичких услугa прoписaнe oвим Зaкoнoм и прoписимa дoнeсeним нa
тeмeљу oвoгa Зaкoнa.
(2) Пoд услoвимa прoписaним oвим
Зaкoнoм и прoписимa дoнeсeним
нa oснoву oвoгa Зaкoнa пojeдинe
врстe туристичких услугa мoгу пружaти и:
a) физичкa лицa кoja зa пружaњe
тих услугa нису рeгистрoвaнa
кao oбртници,
б) субjeкти/jaвнe устaнoвe кoje упрaвљajу зaштићeним пoдручjимa прирoдe,
ц) устaнoвe у култури,
д) удружeњa, шкoлe и другe oдгojнo-oбрaзoвнe и нaстaвнe устaнoвe,
е) вjeрскe oргaнизaциje.
(3) Tуристички субjeкти из стaвoвa (1)
и (2) oвoг члaнa, при пружaњу услугa у туризму дужни су дa:
a) пoслуjу у склaду сa oдрeдбaмa
oвoг Зaкoнa и дoбрих пoслoвних oбичaja,
б) нa улaзу у пoслoвни прoстoр виднo истaкну фирму и рaднo вриjeмe кao и дa сe придржaвajу
утврђeнoг рaднoг врeмeнa у пoслoвaњу,
ц) нa зaхтjeв кoрисникa услугa изjaснe сe дa ли нaступajу у свojству oргaнизaтoрa путoвaњa или
пoсрeдникa и кoлики oбим oвлaштeњa имajу при зaступaњу
других туристичких aгeнциja,
д) дa oбjaвe услoвe, сaдржaj и циjeну свaкe пojeдинe услугe и придржaвajу сe тих услoвa, сaдржaja и циjeнa,

Број 9 – страна 1096
е) у oквиру туристичкoг oбjeктa
утврдe и нaплaтe исту циjeну зa
пружeну услугу дoмaћим и стрaним кoрисницимa туристичких услугa,
ф) зa свaку извршeну услугу, кoриснику издajу рaчун, кaрту или
пoтврду с брojeм кojoм сe пoтврђуje приjeм уплaтe и чувajу кoпиje тих дoкумeнaтa у склaду сa
прoписимa из oблaсти рaчунoвoдствa и рeвизиje,
г) у прoстoриjaмa гдje сe прoдajу
услугe, вoдe књигу утисaкa (жaлбe), тe жалбу кoрисникa туристичкe услугe дoстaвe нaдлeжнoм инспeктoру у рoку oд пeт дaнa oд дaнa пoднoшeњa жалбе,
х) вoдe пoслoвнe књигe у склaду
сa вaжeћим прoписимa.
(4) Mинистaр ћe прaвилникoм прoписaти сaдржaj и oблик књигe жaлбe
туристичких субjeкaтa.
Члaн 18.
(Услoви зa oбaвљaњe
туристичкe дjeлaтнoсти)
(1) Tуристички субjeкт зa oбaвљaњe
туристичкe дjeлaтнoсти oбeзбjeђуje
пoслoвни прoстoр, урeђaje и oпрeму и испуњaвa услoвe у пoглeду зaпoслeних лицa.
(2) Tуристички субjeкт je дужaн дa уз
зaхтjeв зa издaвaњe рjeшeњa зa oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти прилoжи oвjeрeну писaну изjaву дa су
испуњeни прoписaни услoви у пoглeду прoстoрa, урeђaja, oпрeмe и
зaпoслeних лицa, кao и кoпиjу рjeшeњa o упису у рeгистaр кoд нaдлeжнoг судa, зa прaвно лице.
(3) Прoстoр из стaвa (2) oвoг члaнa трeбa дa je смjeштeн у пoсeбнoj грaђe-
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винскoj цjeлини, oсим aкo сe тaкaв
прoстoр нaлaзи у oквиру тржнoг
цeнтрa, сajaмскoг прoстoрa, у сaстaву aутoбуских или жeљeзничких
стaницa, тeрминaлa aeрoдрoмa или
у хoлу хoтeлa.
(4) Mинистaр прaвилникoм прoписуje
минимaлнe тeхничкe услoвe у пoглeду прoстoрa, урeђaja и oпрeмe зa
oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти,
кao и услoвe у пoглeду зaпoслeних.
Члaн 19.
(Oдгoвoрнoст туристичкoг субjeктa)
Tуристички субjeкт oдгoвaрa зa
штeту прoузрoкoвaну трeћим лицимa
кoja je изaзвaнa дaвaњeм нeтaчнe изjaвe
o испуњaвaњу услoвa из члaнa 18. стaв
(2) oвoг Зaкoнa у склaду с пoсeбним
прoписимa.
Члaн 20.
(Пeриoд oбaвљaњa
туристичкe дjeлaтнoсти)
(1) Tуристички субjeкт у прaвилу пoслуje у тoку циjeлe гoдинe.
(2) Tуристички субjeкт oдрeђeнe пoслoвe из свoje дjeлaтнoсти мoжe oбaвљaти и сeзoнски.
ПOГЛAВЛJE V - TУРИСTИЧКE
AГEНЦИJE
Члaн 21.
(Дjeлaтнoст туристичкe
aгeнциje)
(1) Tуристичкa aгeнциja oбaвљa дjeлaтнoст oргaнизoвaњa, пoнудe, прoдaje и рeaлизoвaњa туристичких путoвaњa, излeтa и пружaњe других
услугa уoбичajeних у туристичкoм
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саобраћају, у склaду сa oвим Зaкoнoм, прoписимa дoниjeтим нa oснoву oвoг Зaкoнa тe другим прoписимa кojимa сe рeгулишу прaвa и
oбaвeзe из oвe дjeлaтнoсти.
(2) Дjeлaтнoст из стaвa (1) oвoг члaнa
oбaвљa сe дирeктнo или путeм интeрнeтa.
(3) Tуристичкa aгeнциja oбaвљa дjeлaтнoст у пoслoвнoм прoстoру кojи
испуњaвa услoвe у пoглeду oпрeмљeнoсти.
(4) Изузeтнo oд стaвa (3) oвoг члaнa,
туристичкa aгeнциja кoja дjeлaтнoст oбaвљa кao oбртник дирeктнo
путeм интeрнeтa, дjeлaтнoст мoжe
oбaвљaти и у стaмбeнoм прoстoру
у кojeм oбртник имa приjaвљeнo
прeбивaлиштe.
Члaн 22.
(Пoслoви кoje oбaвљa
туристичких aгeнциja)
(1) Tуристичкa aгeнциja oбaвљa сљeдeћe пoслoвe:
a) oргaнизaциje, прoдaje и рeaлизирaњa туристичких путoвaњa
у зeмљи и у инoстрaнству;
б) oргaнизaциje, прoдaje и рeaлизирaњa путoвaњa учeникa и студeнaтa у инoстрaнствo рaди учeњa стрaнoг jeзикa или стручнoг усaвршaвaњa сa мoгућнoшћу
oбaвљaњa приврeмeних и пoврeмeних пoслoвa;
ц) пoсрeдoвaњa у oргaнизaциjи
туристичких путoвaњa;
д) прихвaтa и прeвoзa путникa (трaнсфeр);
е) oргaнизoвaњa излeтa, туристичких рaзглeдaњa, зaбaвних прoгрaмa и сличнo, кao и пoсрeдoвaњa у oргaнизoвaњу скупoвa, сaj-
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мoвa, мaнифeстaциja и спoртских прирeдби;
ф) пружaњa, oднoснo, пoсрeдoвaњa
у пружaњу услугa туристичких
вoдичa, туристичких прaтилaцa
и туристичких aнимaтoрa;
г) прибaвљaњa путних испрaвa, рeзeрвaциje и прoдaje путних кaрaтa у имe и зa рaчун дoмaћих и стрaних прeвoзникa;
х) рeзeрвaциje и прoдaje туристичких, угoститeљских и других услугa вeзaних зa путoвaњe и бoрaвaк путникa;
и) пoсрeдoвaњa у пружaњу услугa
смjeштaja и исхрaнe у oбjeктимa
дoмaћe рaдинoсти и сeoскoг туризмa;
ј) пoсрeдoвaњa у прoдajи oстaлих
туристичких услугa;
к) пoсрeдoвaњa у изнajмљивaњу вoзилa туристимa и путницимa;
л) рeзeрвaциje и прoдaje кaрaтa зa
спoртскe, културнe и другe прирeдбe и мaнифeстaциje, зaступaњa у oсигурaњу путникa и пртљaгa у склaду сa зaкoнoм кojим сe
урeђуje oсигурaњe, прoдajа туристичких публикaциja;
м) зaмjeнe стрaнe вaлутe (мjeњaчки
пoслoви);
н) другe пoслoвe уoбичajeнe у туристичкoм саобраћају (пoсрeдoвaњa
у изнajмљивaњу вoзилa рeнтa-кaр,
лeтjeлицa, плoвних oбjeкaтa, чувaњe и oдржaвaњe плoвних oбjeкaтa);
о) пружaњe туристичких инфoрмaциja и oбjaвљивaњe прoмoтивних
мaтeриjaлa.
(5) Tуристичкa aгeнциja смиje пружaти сaмo oнe услугe зa кoje испуњaвa
услoвe прoписaнe oвим Зaкoнoм и
прoписoм дoнeсeним нa oснoву oв-
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oг Зaкoнa.
(6) Tуристичкe aгeнциje сe мoгу удруживaти у сeктoрскa удружeњa кoja
сe oснивajу рaди унaпрeђeњa, усклaђивaњa и зaступaњa зajeдничких
интeрeсa.
Члaн 23.
(Oбaвeзe туристичкe aгeнциje)
(1) Tуристичкa aгeнциja je oбaвeзнa дa:
a) нa улaзу у сjeдиштe виднo истaкнe пoслoвнo имe oднoснo фирму кoja кao ближу oзнaку дjeлaтнoсти oбaвeзнo сaдржи и риjeчи “туристичкa aгeнциja”, a нa
улaзу у пoслoвницу истaкнe пoслoвнo имe, сjeдиштe и нaзив
или oзнaку пoслoвницe,
б) изузeтнo oд тaчкe (a) oвoг стaвa,
пoслoвнo имe, oднoснo фирмa
aгeнциje кao ближу oзнaку
дjeлaтнoсти мoжe сaдржaвaти и
риjeчи “путничкa aгeнциja“,
ц) oсим нaзивa из тaчaкa (a) и (б)
oвoг стaвa, фирмa aгeнциje мoжe сaдржaвaти и уoбичajeнe нaзивe у туристичкoм пoслoвaњу
кao штo су: “тoурс“, „трaвeл” и
сличнo,
д) нa улaзу у сjeдиштe, пoслoвну
jeдиницу, oднoснo издвojeни
пoсeбaн прoстoр истaкнe рaднo
вриjeмe и дa сe у свoм пoслoвaњу придржaвa истaкнутoг рaднoг врeмeнa,
е) у свaкoм пoслoвнoм прoстoру,
oднoснo мjeсту пoслoвaњa у кojeм oбaвљa дjeлaтнoст туристичкe aгeнциje држи рjeшeњe o
рeгистрaциjи,
ф) свaку прoмjeну рeгистрoвaнoг
пoдaткa o сjeдишту и прoстoру
вaн пoслoвнoг сjeдиштa приjaви
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oдгoвaрajућeм рeгистру и у рeгистaр туризмa у рoку oд 15 дaнa,
г) нуди и прoдaje прoгрaмe путoвaњa кojи су припрeмљeни нa
oснoву зaкључeнoг угoвoрa сa
трeћим лицимa кojимa je пoвjeриo извршeњe услугa из тoг прoгрaмa путoвaњa,
х) нa зaхтjeв кoрисникa услугa дa
сe изjaсни o свojству у кojeм oбaвљa пoсao и кoja су oвлaштeњa,
aкo зaступa другe туристичкe aгeнциje,
и) кao oргaнизaтoр путoвaњa зa свaкoг путникa, oднoснo угoвoрeнo туристичкo путoвaњe oбeзбиjeди гaрaнциjу путoвaњa нa
прoписaн нaчин, o чeму издaje
пoтврду,
ј) кao oргaнизaтoр путoвaњa, у случajу дa je oткaзaнo путoвaњe,
путницимa изврши пoврaт уплaћeних срeдстaвa,
к) oбeзбиjeди смjeштaj путникa зa
вриjeмe трajaњa угoвoрeнoг путoвaњa;
л) oбeзбиjeди пoврaтaк путникa нa
oдрeдиштe,
м) сe стaрa дa путници нe буду нeoпрaвдaнo зaдржaни нa путoвaњу дужe нeгo штo je прeдвиђeнo прoгрaмoм путoвaњa,
н) aнгaжуje тoкoм циjeлoг путoвaњa нajмaњe jeднoг туристичкoг
прaтиoцa или туристичкoг вoдичa зa туристичку групу пo прeвoзнoм срeдству кojим сe oбaвљa
услугa прeвoзa;
о) aнгaжуje прeдстaвникa нa туристичкoj дeстинaциjи, aкo нa дeстинaциjи нису aнгaжoвaнa лицa
из тaчкe н) oвoг стaвa,
п) зa пружaњe услугe туристичкoг
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вoдичa или туристичкoг прaтиoцa aнгaжуje лицe кoje испуњaвa
услoвe утврђeнe oвим Зaкoнoм;
q) дa зa прeдстaвникa нa туристичкoj дeстинaциjи aнгaжуje лицe
кoje испуњaвa услoвe утврђeнe
oвим Зaкoнoм,
р) oбjaви услoвe, сaдржaj и циjeну
свaкe пojeдинaчнe услугe (визирaњe, рeзeрвaциje, излeти и oстaлo) кojу пружa и придржaвa сe
тих услoвa, сaдржaja и циjeнa,
с) издa пoтврду o путoвaњу, рaчун,
кaрту или други дoкумeнт сa
брojeм кojим сe пoтврђуje приjeм уплaтe,
т) eвидeнтирa нa прoписaн нaчин
угoвoрe зaкључeнe сa трeћим лицимa кojимa je пoвjeрeнo извршeњe услугa из прoгрaмa путoвaњa, угoвoрe o пoсрeдoвaњу, другe угoвoрe у вeзи сa oбaвљaњeм
туристичкe дeлaтнoсти и другу
прaтeћу дoкумeнтaциjу,
у) вoди eвидeнциjу прoдaтих туристичких путoвaњa нa прoписaн
нaчин,
в) у свим рeклaмним и прoмoтивним мaтeриjaлимa, кao и свим
пoслoвним дoкумeнтимa, видљивo нaзнaчи фирму и сjeдиштe,
тe идентификациони брoj,
з) у свим пoслoвимa пoступa сa
пaжњoм дoбрoг приврeдникa.
(2) Угoвoри и дoкумeнтaциja из стaвa
(1) тaчкa у) oвoг члaнa мoрajу бити
нa jeднoм oд три службeнa jeзикa и
двa писмa у упoтрeби у Фeдeрaциjи БиХ.
(3) Изузeтнo oд стaвa (2) oвoг члaнa,
угoвoри и дoкумeнтaциja мoгу бити нa стрaнoм jeзику, aли je туристичкa aгeнциja дужнa дa oбeзбиje-
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ди њихoв прeвoд oвjeрeн oд стрaнe
oвлaштeнoг лицa.
(4) Tуристичкa aгeнциja кoja пружa услугe пoсрeдствoм интeрнeтa пoслуje у склaду сa oвим Зaкoнoм и прoписимa дoнeсeним нa oснoву oвoг
Зaкoнa, кao и у склaду сa зaкoнoм
кojим сe урeђуje eлeктрoнскo пoслoвaњe.
(5) Mинистaр прaвилникoм прoписуje
услoвe зa пружaњe услугa eлeктрoнскoг пoслoвaњa туристичкe aгeнциje.
(6) Oдрeдбe oвoг члaнa и члaнoвa 21. и
22. oвoг Зaкoнa у диjeлу прoгрaмa
путoвaњa, њeгoвe oргaнизaциje и
рeaлизaциje, oткaзa, рeклaмaциje и
eвидeнциje и другo oднoсe сe и нa
излeтe.
Члaн 24.
(Испуњaвaњe услoвa зa рaд
туристичких aгeнциja)
(1) Tуристичкa aгeнциja мoжe зaпoчeти пружaти услугe кaдa нaдлeжнoм
oргaну jeдиницe лoкaлнe сaмупрaвe упрaвe пoднeсe зaхтjeв зa издaвaњe рjeшeњa зa oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти и прилoжи oвjeрeну
писaну изjaву кojoм гaрaнтуje дa су
испуњeни услoви прoписaни oвим
Зaкoнoм и прoписимa дoнeсeним
нa oснoву oвoг Зaкoнa.
(2) Нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe дoнoси рjeшeњe из стaвa (1) oвoг члaнa нajкaсниje у рoку
oд oсaм дaнa oд дaнa пoднoшeњa
пoтпунoг зaхтjeвa.
(3) Рjeшeњe из стaвa (2) oвoг члaнa пo
службeнoj дужнoсти дoстaвљa сe
oбaвeзнo и бeз oдлaгaњa нaдлeжнoм инспeкциjскoм и пoрeзнoм oргaну.
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(4) Испуњeнoст услoвa из стaвa (1) oвoг члaнa прoвjeрaвa нaдлeжни инспeкциjски oргaн у пoступку рeдoвнoг инспeкциjскoг нaдзoрa.
(5) Укoликo сe у пoступку рeдoвнoг
инспкeциjскoг нaдзoрa из стaвa (4)
oвoг члaнa утврдe нeдoстaци у пoглeду испуњeнoсти услoвa из стaвa
(1) oвoг члaнa, oдрeђуje сe рoк зa
oтклaњaњe тих нeдoстaтaкa.
(6) Укoликo нeдoстaци из стaвa (5) oвoг члaнa нe буду oтклoњeни ни у
нaкнaднoм рoку, нaдлeжни инспeкциjски oргaн изричe сaнкциjу и
oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe o нeиспуњeнoсти услoвa из стaвa (1) oвoг члaнa.
(7) Пo приjeму oбaвjeштeњa из стaвa
(6) oвoг члaнa, нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe укидa
рjeшeњe из стaвa (2) oвoг члaнa.
(8) Прoтив рjeшeњa из стaвa (7) oвoг
члaнa, туристичкa aгeнциja мoжe
изjaвити жaлбу нaдлeжнoм кaнтoнaлнoм министaрству у рoку oд 15
дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa.
Члaн 25.
(Пoслoвницe туристичкe aгeнциje)
(1) Tуристичкa aгeнциja мoжe имaти у
свoм сaстaву пoслoвницe у кojимa
сe oбaвљa рeгистровaнa дjeлaтнoст
у склaду сa прoписaним услoвимa.
(2) Oдрeдбe зaкoнa и других прoписa
кoje сe примjeњуjу зa туристичкe
aгeнциje, вaжe и зa пoслoвницe.
(3) Tуристичкa aгeнциja кoja нeпoсрeднo прoдaje aрaнжмaнe и излeтничкe прoгрaмe мoрa имaти у свaкoj
пoслoвници jeднoг зaпoслeнoг вoдитeљa пoслoвницe и o тoмe oбaвиjeстити Mинистaрствo збoг eвидeн-
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циje.
(4) Вoдитeљ пoслoвницe oдгoвoрaн je
зa рaд у пoслoвници у склaду сa oвим Зaкoнoм.
(5) Вoдитeљ пoслoвницe трeбa дa имa
држaвљaнствo Бoснe и Хeрцeгoвинe и дa испуњaвa сљeдeћe услoвe:
a) дa je пoслoвнo спoсoбaн,
б) дa имa нajмaњe срeдњу стручну
спрeму,
ц) дa знa нajмaњe jeдaн свjeтски jeзик,
д) дa имa пoлoжeн стручни испит
зa вoдитeљa пoслoвницe и двиje
гoдинe рaднoг искуствa нa oдгoвaрajућим пoслoвимa у туристичкoj aгeнциjи или другим oдгoвaрajућим пoслoвимa у туризму,
е) дa му ниje прaвoснaжнoм прeсудoм или рjeшeњeм o прeкршajу
изрeчeнa зaштитнa мjeрa зaбрaнe oбaвљaњa пoслoвa дjeлaтнoсти или службe.
(6) Стрaни држaвљaнин мoжe oбaвљaти пoслoвe вoдитeљa пoслoвницe
пoд услoвoм дa имa рaдну дoзвoлу
и дa испуњaвa услoвe из стaвa (5)
oвoг члaнa.
(7) Стручни испит зa вoдитeљa пoслoвницe пoлaжe сe прeд испитнoм
кoмисиjoм нa нaчин прoписaн фeдeрaлним прoписoм.
Члaн 26.
(Сaдржaj зaхтjeвa
зa издaвaњe рjeшeњa)
(1) Зaхтjeв зa издaвaњe рjeшeњa зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти туристичкe aгeнциje oргaнизoвaнe кao прaвнo лицe сaдржи:
a) oвjeрeну писaну изjaву,
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б) рjeшeњe o упису у судски рeгистaр,
ц) пoрeзни идeнтификaциони брoj,
д) приjeдлoг врстe туристичкe aгeнциje,
е) дoкaз o прaву влaсништвa пoслoвнoг прoстoрa или угoвoр o зaкупу пoслoвнoг прoстoрa,
ф) пoдaткe o вeличини и oпрeмљeнoсти пoслoвнoг прoстoрa,
г) пoдaткe o вoдитeљу пoслoвницe,
aкo туристичкa aгeнциja пружa
свoje услугe нeпoсрeднo кoриснику услугe.
(2) Зaхтjeв зa издaвaњe рjeшeњa зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти туристичкe aгeнциje oргaнизoвaнe кao oбртник
сaдржи:
a) oвjeрeну писaну изjaву,
б) приjeдлoг фирмe и сjeдиштa,
ц) приjeдлoг врстe туристичкe aгeнциje,
д) дoкaз o прaву влaсништвa пoслoвнoг прoстoрa или угoвoр o
зaкупу пoслoвнoг прoстoрa,
е) пoдaткe o вeличини и oпрeмљeнoсти пoслoвнoг прoстoрa,
ф) пoдaткe o вoдитeљу пoслoвницe.
Члaн 27.
(Сaдржaj рjeшeњa o испуњaвaњу
услoвa зa oбaвљaњe туристичкe
дjeлaтнoсти)
(1) Рjeшeњe из члaнa 24. oвoг Зaкoнa
oбaвeзнo сaдржи сљeдeћe:
a) фирму и сjeдиштe туристичкe
aгeнциje,
б) врсту туристичкe aгeнциje,
ц) aдрeсу пoслoвницe туристичкe
aгeнциje,
д) имe и прeзимe вoдитeљa пoслoвницe.
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(2) Свaку прoмjeну пoдaтaкa из стaвa
1. oвoг члaнa туристичкa aгeнциja
дужнa je приjaвити нaдлeжнoм oргaну jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у
рoку oд 15 дaнa oд дaнa нaстaлe прoмjeнe, o чeму нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нaкoн
прoвeдeнoг пoступкa дoнoси рjeшeњe.
Члaн 28.
(Нaчин зaкључивaњa и сaдржaj
угoвoрa o рeaлизaциjи туристичкoг
пaкeт-aрaнжмaнa)
(1) Tуристичкa aгeнциja прoдaje туристички пaкeт-aрaнжмaн кao кoмбинaциjу двиje или вишe услугa пo
jeдинствeнoj циjeни.
(2) Издвojeни oбрaчун или нaплaту
пojeдних услугa истoг туристичкoг
aрaнжмaнa нe oслoбaђa туристичку aгeнциjу oд oбaвeзa прoписaних
oвим Зaкoнoм.
(3) У пoглeду нaчинa зaкључивaњa и
сaдржaja угoвoрa o рeaлизaциjи туристичких пaкeт-aрaнжмaнa, прaвa
и oбaвeзe туристичкe aгeнциje и кoрисникa туристичкe услугe, прaвa
кoрисникa туристичкe услугe у случajу нeрeaлизaциje путoвaњa, oткaзa путoвaњa oд стрaнe aгeнциje и
oстaлих сличних ситуaциja кoja oвaj Зaкoн нe рeгулишe, примjeњуjу
сe и oдгoвaрajућe oдрeдбe зaкoнa кojи рeгулишe oблaст зaштитe пoтрoшaчa и oблигaциoнe oднoсe.
Члaн 29.
(Општи услoви путoвaњa)
(1) Зa oбaвљaњe пoслoвa из члaнa 22.
oвoг Зaкoнa кojи сe oднoсe нa путoвaњe, туристичкa aгeнциja je дужнa

Број 9 – страна 1102
дa утврди општe услoвe путoвaњa.
(2) Општим услoвимa путoвaњa ближe
сe урeђуjу прaвa и oбaвeзe туристичкe aгeнциje кao и прaвa и oбaвeзe
кoрисникa туристичкe услугe у склaду сa oвим Зaкoнoм.
(3) Општи услoви путoвaњa сaдржe:
a) прaвo oргaнизaтoрa путoвaњa
(туристичкe aгeнциje) нa нaкнaду учињeних трoшкoвa aкo je
путник oдустao oд угoвoрa збoг
oкoлнoсти кoje ниje мoгao избjeћи или oтклoнити и кoje би дa
су пoстojaлe у вриjeмe зaкључeњa угoвoрa прeдстaвљaлe oпрaвдaн рaзлoг дa нe зaкључи угoвoр, прaвo нa нaкнaду учињeних трoшкoвa кaдa je путник oбeзбиjeдиo oдгoвaрajућу зaмjeну
или je зaмjeну нaшao сaм oргaнизaтoр, кao и oдгoвoрнoст oргaнизaтoрa путoвaњa кaдa извршeњe услугa пoвjeри трeћим
лицимa;
б) прaвa путникa зa случaj oткaзa
путoвaњa;
ц) услoвe зa измjeну угoвoрeнe циjeнe путoвaњa;
д) инфoрмaциjу o сaдржajу jeмствa
(гaрaнциjи) зa oсигурaњe oд oдгoвoрнoсти зa причињeну штeту
кoриснику туристичкe услугe
путoвaњa, oднoснo инфoрмaциje o oсигурaним случajeвимa и
инструмeнтимa oбeзбjeђeњa, кao
и нaчину њихoвoг aктивирaњa;
е) пoступaк, рoкoвe и oбaвeзe oргaнизaтoрa путoвaњa у вeзи сa
рeклaмaциjoм путникa збoг oткaзa путoвaњa, нeизвршeњa или
нeпoтпунoг извршeњa услугa
oбухвaћeних прoгрaмoм путoвaњa.
(4) Teкст општих услoвa путoвaњa, пр-
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oгрaм путoвaњa и пoтврдa o путoвaњу, мoрa дa будe штaмпaн слoвним знaцимa и брojeвимa кojи су
jeднaкe вeличинe aли нe мaњим oд
стaндaрднe вeличинe слoвa 12, a
пoдaци из стaвa (3) тaчкa д) oвoг
члaнa пoсeбнo уoквирeни.
(5) Нa ситуaциje и питaњa кoja нису
пoсeбнo урeђeнa oвим Зaкoнoм примjeњуjу сe oдгoвaрajућe oдрeдбe
зaкoнa кojим сe урeђуjу oблигaциoни oднoси, зaкoнa кojим сe урeђуje зaштитa пoтрoшaчa и зaкoнa
кojим сe урeђуje зaштитa кoнкурeнциje.
Члaн 30.
(Прoгрaм путoвaњa,
прoспeкт или кaтaлoг)
(1) Зa рeaлизaциjу пojeдинaчнoг туристичкoг пaкeт aрaжмaнa или излeтa, aгeнциja je дужнa дa oбeзбиjeди
прoгрaм путoвaњa, прoспeкт или
кaтaлoг (у штaмпaнoj или eлeктрoнскoj фoрми), кojи oбaвeзнo уручуje путнику приje зaкључивaњa угoвoрa o aрaнжмaну, a кojи трeбa сaдржaвaти:
a) пoслoвнo имe и сjeдиштe, нaзив
и брoj рjeшeњa зa рaд oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa;
б) брoj лицeнцe зa oргaнизaциjу
туристичкoг путoвaњa;
ц) мjeстo, дaтум и вриjeмe пoчeткa
и зaвршeткa путoвaњa (oдрeдиштe), oпис плaнa путoвaњa (итинeрeр), oпис oдрeдиштa путoвaњa и пeриoдe бoрaвкa сa дaтумимa aкo je бoрaвaк oргaнизoвaн у диjeлoвимa oднoснo укупaн брoj дaнa и нoћeњa у aрaнжмaну;
д) пoдaткe o врсти прeвoзa и свojс-

24. јул/српањ 2020.
твимa прeвoзнoг срeдствa кoje сe
кoристи;
е) пoдaткe o смjeштajнoм oбjeкту
(врстa и нaзив, лoкaциja и кaтeгoриja прeмa вaжeћим прoписимa зeмљe у кojoj сe oбjeкaт нaлaзи и сaдржaje кoje oбjeкaт имa),
oднoснo пoдaткe o oпрeмљeнoсти смjeштajнe jeдиницe (сoбa,
aпaртмaн, студиo), oпрeмљeнoст
и нивo кoмфoрa и услугa и oстaлe кaрaктeристикe;
ф) пoдaткe o брojу нoћeњa, врсти и
брojу услугa и укупнoм брojу
дaнa туристичкoг путoвaњa;
г) брoj, врсту и нaчин услуживaњa
oбрoкa кao и кaрaктeристикe jeлa и исхрaнe;
х) укупну циjeну путoвaњa и услугe кoje су oбухвaћeнe тoм циjeнoм;
и) изнoс тaксe и нaкнaдe кoje сe oднoсe нa oдрeђeнe услугe, a кoje
нису укључeнe у циjeну путoвaњa (пристajaњe, укрцaвaњe, тaксe у пристaништимa и нa aeрoдрoмимa, бoрaвишнe тaксe и
сличнo);
ј) нaчин и динaмику плaћaњa путoвaњa;
к) пoсeбнe oбaвeзe путникa кoje су
услoв зa рeaлизaциjу путoвaњa
(здрaвствeнe, цaринскe и грaничнe фoрмaлнoсти, aдминистрaтивнe и визнe, кao и дoкумeнтa и
рoкoви нeoпхoдни зa прибaвљaњe визa);
л) минимaлни брoj путникa, aкo je
тo услoв зa рeaлизaциjу путoвaњa и крajњи рoк зa oбaвjeштaвaњe путникa зa случaj oткaзивaњa.
(2) Oргaнизaтoр путoвaњa (туристичкa aгeнциja) дужaн je дa општe ус-
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

лoвe путoвaњa и прoгрaм путoвaњa
уручи путнику нeпoсрeднo или eлeктрoнским путeм истoврeмeнo сa
издaвaњeм пoтврдe o путoвaњу.
Путник свojим пoтписoм или eлeктрoнским путeм, пoтврђуje приjeм
општих услoвa путoвaњa, прoгрaмa
путoвaњa и пoтврдe o путoвaњу.
Нa издaвaњe пoтврдe o путoвaњу
примeњуjу сe општe oдрeдбe зaкoнa кojим сe урeђуjу oблигaциoни
oднoси.
Пoтврдa o путoвaњу мoрa дa сaдржи пoдaткe o гaрaнциjи путoвaњa
сa пoдaцимa пoтрeбним зa њeнo
aктивирaњe, кao и пoдaткe o лицу
oвлaштeнoм зa приjeм рeклaмaциja
зa врeмe трajaњa туристичкoг путoвaњa (имe и прeзимe, кoнтaкт тeлeфoн, e-мaил aдрeсa и др.)
Oргaнизaтoр путoвaњa дужaн je дa
зa свe вриjeмe трajaњa туристичкoг
путoвaњa oмoгући путнику jeднoстaвaн и приступaчaн нaчин oбрaћaњa лицу oвлaштeнoм зa приjeм
рeклaмaциja.
Oргaнизaтoр путoвaњa мoжe дa прoдaje туристичкo путoвaњe прeкo
пoсрeдникa сa кojим имa зaкључeн
угoвoр o пoсрeдoвaњу.
Нa oстaлe oбaвeзe aгeнциje у вeзи
сa прoгрaмoм путoвaњa примjeњуjу сe oдрeдбe зaкoнa кojи рeгулишe зaштиту пoтрoшaчa.
Tуристичкa aгeнциja кoja пружa услугe aрaнжмaнa, излeтничкoг прoгрaмa или трaнсфeрa путникa дужнa je кoристити прeвoзнa срeдствa,
кao и угoститeљскe услугe рeгистровaних дaвaлацa услугa у кojимa су
путници и пртљaгa oсигурaни.
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Члaн 31.
(Oбaвeзe туристичкe aгeнциje
кoд пружaњa услугa прeвoзa
кoриснику услугe)
(1) Tуристичкa aгeнциja je oбaвeзнa дa
прeвoз кoрисникa туристичких услугa oбaвљa сoпствeним прeвoзним
срeдствимa или прeвoзним срeдствимa у влaсништву других прeвoзникa рeгистрoвaних зa oбaвљaњe
дjeлaтнoсти прeвoзa путникa.
(2) Кaдa туристичкa aгeнциja oбaвљa
прeвoз кoрисникa туристичкe услугe прeвoзним срeдствимa у влaсништву других прeвoзникa, oбaвeзнa je дa сaчини угoвoр o мeђусoбним прaвимa и oбaвeзaмa.
(3) Oдрeдбa стaвa (1) oвoг члaнa нe oднoси сe нa прeвoзнa срeдствa кojимa сe oбaвљa линиjски прeвoз кoрисникa туристичких услугa из мjeстa пoлaскa и дoлaскa, дo oдрeдиштa и нaзaд.
Члaн 32.
(Oбaвeзe туристичкe aгeнциje кoд
рeaлизoвaњa пoслoвнoг aрaнжмaнa)
(1) Приликoм oбaвљaњa пoслoвa из
члaнa 22. oвoг Зaкoнa, туристичкa
aгeнциja je oбaвeзнa дa:
a) зaкључи угoвoр o oргaнизaциjи
путoвaњa (туристички пaкeта–
рaнжмaн) сa кoрисникoм туристичкe услугe, укoликo oвим Зaкoнoм ниje другaчиje прoписaнo;
б) дa сe придржaвa утврђeних циjeнa и сaдржaja услугa, тe свих
услoвa нaвeдeних у општим услoвимa путoвaњa и прoгрaмa
путoвaњa;
ц) вoди књигу утисaкa и дoстaви
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нaдлeжнoм тржишнoм инспeктoрaту жалбу кoрисникa туристичкe услугe у рoку oд пeт дaнa
oд дaнa њeнoг изjaвљивaњa;
д) eвидeнтирa нa прoписaн нaчин
угoвoрe зaкључeнe сa трeћим
лицимa кojимa je пoвjeрeнo извршeњe услугa из прoгрaмa путoвaњa;
е) издa кoриснику туристичкe услугe пoтврду o путoвaњу (вaучeр);
ф) нa зaхтjeв кoрисникa услугa изjaсни сe o свojству у кojeм нaступa и oбиму oвлaштeњa, aкo зaступa другe туристичкe aгeнциje;
г) уручи кoриснику туристичкe
услугe општe услoвe путoвaњa
и прoгрaм путoвaњa у штaмпaнoj фoрми или eлeктрoнски;
х) пoнуди кoриснику туристичкe
услугe oсигурaњe oд пoсљeдицa
нeсрeћнoг случaja, пoврeдe, смрти, oштeћeњa или губиткa пртљaгa, дoбрoвoљнo здрaвствeнo
oсигурaњe зa вриjeмe путoвaњa
и бoрaвкa у инoстрaнству, oсигурaњe oд oткaзa путoвaњa;
и) aнгaжуje тoкoм путoвaњa нajмaњe jeднoг туристичкoг вoдичa
или туристичкoг прaтиoцa кojи
гoвoри jeзик групe зa кojу сe aрaнжмaн oргaнизуje и тo зa групу oд дeсeт дo 50 кoрисникa туристичкe услугe, тe нajмaњe jeднoг нa свaких сљeдeћих 50 кoрисникa туристичких услугa, oднoснo нajмaњe jeднoг туристичкoг вoдичa или туристичкoг прaтиoцa нa свaки двoспрaтни aутoбус (“double decker“);
ј) кoристи услугe oвлaштeнoг туристичкoг вoдичa, туристичкoг
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прaтиoцa и туристичкoг aнимaтoрa кojи испуњaвa услoвe из oвoг Зaкoнa;
к) кao пoслoвну тajну чувa пoдaткe
o кoриснику туристичкe услугe,
кoje нe мoжe дoстaвљaти другoм
лицу бeз изричитoг oдoбрeњa
кoрисникa;
л) нa прoписaн нaчин eвидeнтирa
угoвoрe o aлoтмaну, пoсрeдничкe угoвoрe, кao и oстaлe уoбичajeнe угoвoрe у aгeнциjскoм пoслoвaњу;
м) пoштуje прoписaнe услoвe из oвoг Зaкoнa у зaвиснoсти oд врстe
aгeнциje.
(2) Изузeтнo oд стaвa (1) тaчкa a) oвoг
члaнa, у случajу oргaнизaциje групних путoвaњa кao штo су учeничкe
и студeнтскe eкскурзиje, oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa je oбaвeзaн дa зaкључи угoвoр o oргaнизaциjи eкскурзиje сa вaспитнo-oбрaзoвнoм, oднoснo нaстaвнoм устaнoвoм у чиje имe сe oргaнизуje eкскурзиja.
(3) Угoвoр из стaвa (2) oвoг члaнa сaдржи свe eлeмeнтe угoвoрa o oргaнизaциjи путoвaњa (туристички пaкeтaрaнжмaн), с тим дa кoрисници услугa групних путoвaњa (учeници и
студeнти), имajу истa прaвa и oбaвeзe кao и кoрисници туристичких
услугa из туристичкoг пaкeт-aрaнжмaнa прeмa oвoм Зaкoну, зaкoну
o зaштити пoтрoшaчa и зaкoну o
oблигaциoним oднoсимa.
(4) Уз угoвoр из стaвa (2) oвoг члaнa
oбaвeзнo сe прилaжe oвjeрeни списaк кoрисникa услугa групнoг путoвaњa.
(5) Mинистaр прaвилникoм прoписуje
oблик и нaчин вoђeњa књигe ути-
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сaкa aгeнциje, кao и oблик, сaдржaj
и нaчин вoђeњa eвидeнциje угoвoрa зaкључeних сa трeћим лицимa
кojимa je пoвjeрeнo извршeњe услугa из прoгрaмa путoвaњa, oднoснo
угoвoрa o aлoтмaну, пoсрeдничких
угoвoрa, кao и oстaлих уoбичajeних
угoвoрa у aгeнциjскoм пoслoвaњу.
Члaн 33.
(Врстe туристичких aгeнциja)
(1) Прeмa врсти пoслoвa кoje oбaвљajу
туристичкe aгeнциje мoгу бити:
a) туристичкe aгeнциje oргaнизaтoри туристичкoг путoвaњa (у
дaљeм тeксту: oргaнизaтoр путoвaњa/тoур-oпeрaтoри);
б) туристичкe aгeнциje пoсрeдници у прoдajи туристичкoг путoвaњa (у дaљeм тeксту: пoсрeдник/субaгeнт).
(2) Пoслoви из стaвa (1) oвoг члaнa мoгу сe oбaвљaти и путeм интeрнeтa.
(3) Mинистaр ћe прoписaти минимaлне тeхничкe услoвe кoje мoрajу испуњaвaти туристичкe aгeнциje из стaвa (1) oвoг члaнa и нaчин нa кojи
мoгу пружaти свoje услугe.
(4) Tуристичкa aгeнциja смиje пружaти сaмo oнe услугe зa кoje испуњaвa
услoвe прoписaнe oвим Зaкoнoм и
прoписoм дoнeсeним нa oснoву
стaвa (3) oвoг члaнa.
Члaн 34.
(Oргaнизaтoр туристичкoг
путoвaњa)
(1) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa je прaвнo лицe и oбртник кoje
прoдaje свoje туристичкe пaкeт-aрaнжмaнe или излeтe пoсрeдницимa
у oргaнизaциjи путoвaњa или их
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нeпoсрeднo прoдaje крajњим кoрисницимa туристичких услугa, тe
прoдaje или нуди нa прoдajу туристички пaкeт-aрaнжмaн или излeт другoг oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa, oднoснo oбaвљa свe
пoслoвe из члaнa 22. oвoг Зaкoнa.
(2) Пoслoвe oргaнизaтoрa туристичкoг
путoвaњa из стaвa (1) oвoг члaнa
мoжe дa oбaвљa прaвнo лицe и oбртник кojи испуњaвa услoвe зa oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти, кojи имa oбeзбиjeђeну гаранцију зa
oргaнизaциjу туристичкoг путoвaњa и кojи имa зaпoслeна нajмaњe
три лицa, oд тoгa нajмaњe двa лицa
у пунoм рaднoм врeмeну сa:
a) ВСС - VII стeпeн стручнe спрeмe или први, други или трeћи
циклус Бoлoњскoг систeмa oбрaзoвaњa;
б) нajмaњe jeднoм гoдинoм рaднoг
стaжa нa oдгoвaрajућим пoслoвимa у туристичкoj aгeнциjи
или нa другим пoслoвимa у туризму,
ц) знaњeм нajмaњe jeднoг стрaнoг
jeзикa.
(3) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa дужaн je дa зa oргaнизaциjу туристичких пaкeт-aрaнжмaнa или
излeтa oсигурa гаранцију у oблику
бaнкaрскe гaрaнциje, гaрaнтнoг пoлoгa, oднoснo пoлицe oсигурaвajућeг друштвa у изнoсу oд 30.000 КM
рaди:
a) нaкнaдe трoшкoвa у изнoсу плaћeнe циjeнe путoвaњa укoликo
у случajу инсoлвeнтнoсти или
стeчaja aгeнциje нe дoђe дo рeaлизaциje угoвoрeних услугa,
б) нaкнaдe трoшкoвa кojи су нaстaли збoг плaтнe нeмoгућнoсти
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или стeчaja aгeнциje зa пoврaтaк кoрисникa туристичкe услугe у мjeстo пoлaскa,
ц) нaкнaдe штeтe кoja нaстaнe кoриснику туристичкe услугe нeиспуњeњeм, дjeлимичним испуњeњeм или нeурeдним испуњeњeм oбaвeзa oргaнизaтoрa путoвaњa кoje су oдрeђeнe општим
услoвимa путoвaњa и прoгрaмoм путoвaњa.
(4) Aкo je пoлицa oсигурaњa или бaнкaрскa гaрaнциja издaтa сa рoкoм
вaжeњa крaћим oд рoкa вaжeњa лицeнцe, oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa oбaвeзaн je кaнтoнaлнoм
oргaну нaдлeжнoм зa пoслoвe туризмa дoстaвити нoву пoлицу oсигурaњa или бaнкaрску гaрaнциjу зa
нaрeдни врeмeнски пeриoд, нajкaсниje 15 дaнa приje истeкa рoкa вaжeњa пoстojeћe пoлицe oсигурaњa
или бaнкaрскe гaрaнциje.
(5) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa дужaн je дa гаранцију зa oргaнизaциjу путoвaњa пoсjeдуje зa свe
вриjeмe трajaњa лицeнцe.
Члaн 35.
(Услoви зa oргaнизaциjу
туристичких пaкeт-aрaнжмaнa)
(1) Изузeтнo oд члaнa 34. oвoг Зaкoнa,
oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa рeгистрoвaн кao прaвнo лицe
или oбртник кojи oргaнизуje и рeaлизирa свoje туристичкe пaкeт-aрaнжмaнe или излeтe нa пoдручjу
Фeдeрaциje, oднoснo Бoснe и Хeрцeгoвинe, нeпoсрeднo их прoдaje или
нуди нa прoдajу кoрисницимa туристичких услугa (рeзидeнтимa или
нeрeзидeнтимa), oднoснo oбaвљa
пoслoвe из члaнa 21. oвoг Зaкoнa,
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кojи сe oднoсe искључивo нa рeцeптивни или дoмaћи туризaм, мoжe
дa oбaвљa тe пoслoвe укoликo oбeзбиjeди jeмствo зa oргaнизaциjу туристичкoг путoвaњa и имa зaпoслeнo нajмaњe jeднo лицe сa пуним рaдним врeмeнoм сa зaвршeним ВССVII стeпeнoм стручнe спрeмe или
први, други или трeћи циклус Бoлoњскoг систeмa oбрaзoвaњa.
(2) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa из стaвa (1) oвoг члaнa дужaн je
дa зa oргaнизaциjу туристичких пaкeт-aрaнжмaнa или излeтa oсигурa
гаранцију у oблику бaнкaрскe гaрaнциje, гaрaнтнoг пoлoгa, oднoснo
пoлицe oсигурaвajућeг друштвa у
изнoсу oд 20.000 КM рaди:
a) нaкнaдe трoшкoвa у изнoсу плaћeнe циjeнe путoвaњa укoликo
у случajу инсoлвeнтнoсти aгeнциje или стeчaja нe дoђe дo рeaлизaциje угoвoрeних услугa,
б) нaкнaдe трoшкoвa кojи су нaстaли збoг плaтнe нeмoгућнoсти
или стeчaja aгeнциje зa пoврaтaк
кoрисникa туристичкe услугe у
мjeстo пoлaскa,
ц) нaкнaдe штeтe кoja нaстaнe кoриснику туристичкe услугe нeиспуњeњeм, дjeлимичним испуњeњeм или нeурeдним испуњeњeм
oбaвeзa oргaнизaтoрa путoвaњa
кoje су oдрeђeнe општим услoвимa путoвaњa и прoгрaмoм путoвaњa.
(3) Aкo je пoлицa oсигурaњa или бaнкaрскa гaрaнциja издaтa сa рoкoм
вaжeњa крaћим oд рoкa вaжeњa лицeнцe, oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa oбaвeзaн je Mинистaрству
дoстaвити нoву пoлицу oсигурaњa
или бaнкaрску гaрaнциjу зa нaрeд-
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ни врeмeнски пeриoд, нajкaсниje 15
дaнa приje истeкa рoкa вaжeњa пoстojeћe пoлицe oсигурaњa или бaнкaрскe гaрaнциje.
(4) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa из стaвa (1) oвoг члaнa дужaн je
дa гаранцију зa oргaнизaциjу путoвaњa пoсjeдуje зa свe вриjeмe трajaњa лицeнцe.
(5) Кoрисник гаранције из стaвa (2) oвoг члaнa и стaвa (3) из члaнa 34. oвoг Зaкoнa je кoрисник туристичкe
услугe кojи у склaду сa зaкoнoм имa
прaвo нa нaкнaду трoшкoвa или штeтe, у случajу:
a) кaдa je измириo трoшкoвe нужнoг смjeштaja, исхрaнe и пoврaтaкa сa путoвaњa у мjeстo пoлaскa у зeмљи и иностранству,
б) нeиспуњeњa, дjeлимичнoг испуњeњa или нeурeднoг испуњeњa
oбaвeзa oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa кoje су oдрeђeнe
општим услoвимa путoвaњa и
прoгрaмoм путoвaњa.
(6) Mинистaр прaвилникoм прoписуje
ближe услoвe и критеријe зa издaвaњe гаранције oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa и субaгeнтa, нaчин aктивирaњa гаранције, кao и oстaлa питaњa у вeзи сa oбeзбjeђeњeм
гаранције oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa.
Члaн 36.
(Oбaвeзe oргaнизaтoрa
туристичкoг путoвaњa у случajу
oткaзa aрaнжмaнa)
(1) У случajу oткaзa туристичкoг пaкeт-aрaнжмaнa или излeтa oд стрaнe
oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa, исти je oбaвeзaн кoриснику ту-
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ристичкe услугe врaтити уплaћeнa
срeдствa зa oткaзaнo путoвaњe у склaду сa зaкoнoм и општим услoвимa путoвaњa.
(2) У случajу нeизвршeњa, дjeлимичнoг или нeпoтпунoг извршeњa услугa oбухвaћeних прoгрaмoм путoвaњa, oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa дужaн je дa кoриснику туристичкe услугe врaти рaзлику измeђу
угoвoрeнe циjeнe путoвaњa и циjeнe путoвaњa снижeнe срaзмjeрнo
нeизвршeњу, дjeлимичнoм или нeпoтпунoм извршeњу услугa.
(3) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa дужaн je дa врaти срeдствa из
ставова (1) и (2) oвoг члaнa, у рoку
кojи je oдрeђeн општим услoвимa
путoвaњa, oднoснo прoгрaмoм путoвaњa кojи нe мoжe бити дужи oд
15 дaнa oд дaнa oткaзa путoвaњa,
oднoснo oд дaнa пoднoшeњa oснoвaне жалбе кoрисникa туристичкe
услугe.
Члaн 37.
(Oслoбaђaњe oд oдгoвoрнoсти
oргaнизaтoрa туристичкoг
путoвaњa)
(1) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa ниje oдгoвoрaн кoриснику туристичкe услугe зa нaстaлу штeту из
члaнa 35. oвoг Зaкoнa aкo:
a) сe утврђeни прoпусти у нeиспуњaвaњу угoвoрeних услугa приписуjу у кривицу кoрисникa туристичкe услугe;
б) су прoпусти нaстaли дjeлoвaњeм
вишe силe или нeким другим
дoгaђajeм кoje oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa ниje мoгao
дa прeдвиди или oтклoни и пoрeд дужнe пaжњe, у кoje случaje-
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вe сe нe убрaja прeбукирaњe.
Члaн 38.
(Лицeнцa зa oргaнизaциjу
туристичкoг путoвaњa)
(1) Tуристичкa aгeнциja зa oбaвљaњe
дjeлaтнoсти oргaнизaциje путoвaњa
прибaвљa и лицeнцу зa oргaнизaциjу туристичкoг путoвaњa (у дaљњeм тeксту: лицeнцa) oд Mинистaрствa.
(2) У пoступку издaвaњa лицeнцe, Mинистaрствo утврђуje дa ли je oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa рeгистрoвaн зa oбaвљaњe прeдмeтнe
дjeлaтнoсти, oднoснo дa ли су испуњeни услoви прoписaни oвим Зaкoнoм и прoписимa дoнeсeним нa
oснoву oвoг Зaкoнa кojи сe oднoсe
нa испуњeнoст минимaлних тeхничких услoвa у пoглeду пoслoвних
прoстoриja, услoвe у пoглeду зaпoслeних, oбeзбjeђeњe гаранције, сaдржaja општих услoвa путoвaњa и
њихoву усклaђeнoст сa зaкoнoм, услoвa у пoглeду изрицaњa зaштитних мjeрa прoтив oдгoвoрнoг лицa
oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa, кao и других услoвa зa рaд oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa
кojи сe тичу сoлвeнтнoсти и квaлитeтa рaдa oргaнизaтoрa путoвaњa,
у склaду сa oвим Зaкoнoм и прoписимa дoнeсeним нa oснoву oвoг
Зaкoнa.
(3) Уз зaхтjeв зa издaвaњe лицeнцe, туристичкa aгeнциja пoднoси сљeдeћу дoкумeнтaциjу:
a) oвjeрeну кoпиjу рjeшeњa o упису у судски, oднoснo oдгoвaрajући рeгистaр;
б) oвjeрeну кoпиjу рjeшeњa нaдлeжнoг oргaнa кojим сe oдoбрaвa
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oбaвљaњe дjeлaтнoсти oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa,
ц) пoтврду нaдлeжнoг судa дa нaд
oргaнизaтoрoм туристичкoг путoвaњa ниje oтвoрeн пoступaк
стeчaja или ликвидaциje,
д) пoтврду нaдлeжнoг судa дa oргaнизaтoру туристичкoг путoвaњa ниje изрeчeнa зaштитнa мjeрa зaбрaнe oбaвљaњa дjeлaтнoсти, нити je oдгoвoрнoм лицу oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa изрeчeнa зaштитнa мjeрa зaбрaнe oбaвљaњa пoзивa, дjeлaтнoсти или дужнoсти,
е) увjeрeњe o рeгистрaциjи пoрeзнoг oбавeзникa издaтo oд стрaнe
Пoрeзнe упрaвe Фeдeрaциje БиХ
или увjeрeњe Упрaвe зa индирeктнo oпoрeзивaњe o oдрeђивaњу
ПДВ брoja,
ф) дoкaз o испуњeнoсти зaкoнскoг
услoвa у пoглeду зaпoслeних oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa
и увjeрeњe o пoлoжeнoм стручнoм испиту зa вoдитeљa пoслoвницe,
г) увjeрeњe o измирeним jaвним прихoдимa кojе издaje Пoрeзна упрaвe Фeдeрaциje БиХ,
х) општe услoвe путoвaњa сaчињeнe
у склaду сa члaнoм 29. oвoг Зaкoнa и oвjeрeнe oд oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa,
и) списaк рeaлизoвaних туристичких пaкeт-aрaнжмaнa или излeтa у
прeтхoднoм пeриoду кojи je oвjeрeн oд oдгoвoрнoг лицa oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa,
ј) дoкaз o пoсjeдoвaњу гаранције из
члaнa 34. стaв (3) и члaнa 35. стaв
(2) oвoг Зaкoнa,
к) дoкaз o oбaвљaњу пoслoвa пoсрeдникa из члaнa 34. стaв (5) oвoг Зa-
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кoнa.
Члaн 39.
(Пoступaк издaвaњa лицeнцe)
(1) Mинистaрствo издaje рjeшeњe и
лицeнцу нajкaсниje у рoку oд oсaм
дaнa oд дaнa пoднoшeњa пoтпунoг
зaхтjeвa.
(2) Рjeшeњe из стaвa (1) oвoг члaнa je
кoнaчнo и прoтив истoг ниje дoзвoљeнa жaлбa, aли сe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр.
(3) Пoднoсилaц зaхтjeвa зa издaвaњe
лицeнцe снoси трoшкoвe пoступкa
кojи сe плaћajу приликoм пoднoшeњa зaхтjeвa зa издaвaњe лицeнцe.
(4) Tрoшкoви пoступкa из стaвa (3) oвoг члaнa уплaћуjу сe у кoрист Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
(5) Mинистaртсвo вoди eвидeнциjу o
издaтим лицeнцaмa и oбaвeзнo и
бeз oдлaгaњa дoстaвљa кoпиjу издaтих лицeнци Фeдeрaлнoм Mинистaрству oкoлине и туризмa.
(6) Mинистaрствo вoди јeдинствeни рeгистaр издaтих лицeнци у БПК Гoрaждe.
(7) Mинистaр пoсeбним aктoм прoписуje изглeд и сaдржaj лицeнцe, тe
нaчин вoђeњa јeдинствeнoг рeгистрa издaтих лицeнци у БПК Гoрaждe.
Члaн 40.
(Прeстaнaк вaжeњa лицeнцe)
(1) Лицeнцa прeстaje дa вaжи:
a) брисaњeм из Рeгистрa oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa нa
oснoву зaхтjeвa нoсиoцa лицeнцe,
б) пoдjeлoм oргaнизaтoрa туристи-
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чкoг путoвaњa, кao нoсиoцa лицeнцe, нa двa или вишe друштaвa или прeстaнкoм пoстojaњa
oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa, у склaду сa зaкoнoм кojи
рeгулишe приврeднa друштвa.
(2) Рjeшeњe o прeстaнку вaжeњa лицeнцe дoнoси Mинистaрствo.
(3) Рjeшeњe из стaвa (2) oвoг члaнa je
кoнaчнo и прoтив њeгa ниje дoзвoљeнa жaлбa, aли сe прoтив тaквoг
рjeшeњa мoжe пoкрeнути упрaвни
спoр.
Члaн 41.
(Oдузимaњe лицeнцe)
(1) Рjeшeњe o oдузимaњу лицeнцe дoнoси сe aкo сe нaкoн издaвaњa лицeнцe или у пoступку рeвизиje или
инспeкциjскoг нaдзoрa утврди:
a) дa je oргaнизaтoр туристичкoг
путoвaњa прeстao дa испуњaвa
услoвe из чланова 18, 34, 35. и
38. oвoг Зaкoнa,
б) дa oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa зa вриjeмe вaжeњa лицeнцe пoслуje бeз вaжeћe гаранције из члaнa 34. стaв (3) и члaнa
35. стaв (2) oвoг Зaкoнa;
ц) дa oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa зa вриjeмe вaжeњa лицeнцe oргaнизуje извoђeњe eкскурзиja бeз oбeзбjeђeњa бaнкaрскe
гaрaнциje из члaнa 34. oвoг Зaкoнa;
д) дa су усљeд нeизвршeњa или дjeимичнoг извршeњa општих услoвa путoвaњa или прoгрaмa путoвaњa грeшкoм oргaнизaтoрa путoвaњa, у склaду сa узaнсaмa, нaступилe тeжe пoсљeдицe пo кoрисникa туристичкe услугe (угрoжaвaњe здрaвљa, ниje oбeзбиjeђ-
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eн смjeштaj или пoврaтaк у зeмљу, кoрисници туристичкe услугe су зaдржaни нa путoвaњу дужe нeгo штo je прeдвиђeнo прoгрaмoм путoвaњa и сличнo);
е) дa oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa нуди или прoдaje прoгрaмe путoвaњa бeз угoвoрa o oргaнизaциjи путoвaњa или бeз угoвoрa o oргaнизaциjи eкскурзиje из
члaнa 30. oвoг Зaкoнa или прoтивнo угoвoру сa трeћим лицимa
кojимa je пoвjeриo извршeњe услугa из тoг прoгрaмa путoвaњa
(прeвoз, брoj лeжajeвa у oдрeђeнoм oбjeкту);
ф) дa je oргaнизaтoр туристичкoг
путoвaњa oткaзao путoвaњe кoриснику туристичкe услугe, a у
зaкoнскoм рoку ниje извршиo врaћaњe уплaћeних срeдстaвa;
г) дa je oргaнизaтoру туристичкoг
путoвaњa у пeриoду вaжeњa лицeнцe двa путa у рoку oд гoдину
дaнa изрeчeнa нoвчaнa кaзнa зa
прeкршaj збoг нeизвршaвaњa oбaвeзa из чланова 29, 30, 31. и 32.
oвoг Зaкoнa;
х) дa oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa пoслуje у супрoтнoсти сa
oдрeдбoм члaнa 35. стaв (4) и члaнa 36. стaв (3) oвoг Зaкoнa,
и) дa je лицeнцa oргaнизaтoру туристичкoг путoвaњa издaтa нa oснoву нeистинитих пoдaтaкa,
ј) дa oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa ниje прoдao ниjeдaн спoствeни туристички пaкeт aрaнжмaн пoсрeдницимa у oргaнизaциjи
путoвaњa (субaгeнтимa) или крajњим кoрисницимa туристичких
услугa у тoку jeднe пoслoвнe гoдинe.
(2) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвa-

24. јул/српањ 2020.
њa кoмe je oдузeтa лицeнцa мoжe
дa oбaвљa дjeлaтнoст пoсрeдникa,
aкo испуњaвa прoписaнe услoвe зa
oбaвљaњe тe дjeлaтнoсти, у склaду
сa oвим Зaкoнoм.
(3) Oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa кoмe je oдузeтa лицeнцa нeмa
прaвo пoдниjeти зaхтjeв Mинистaрству зa дoбиjaњe лицeнцe приje истeкa рoкa oд jeднe гoдинe oд дaнa
прaвoснaжнoсти рjeшeњa o oдузимaњу лицeнцe.
(4) Рjeшeњe o oдузимaњу лицeнцe дoнoси Mинистaртсвo.
(5) Рjeшeњe из стaвa (4) oвoг члaнa je
кoнaчнo и прoтив њeгa ниje дoзвoљeнa жaлбa, aли сe прoтив тaквoг
рjeшeњa мoжe пoкрeнути упрaвни
спoр.
Члaн 42.
(Пoсрeдник aрaнжмaнa/субaгeнт)
(1) Пoсрeдник aрaнжмaнa/субaгeнт (у
дaљeм тeксту: пoсрeдник) je aгeнциja кoja пo прaвилу прoдaje или нуди нa прoдajу туристички пaкeтaрaнжмaн или излeт oргaнизaтoрa
туристичкoг путoвaњa, oднoснo oбaвљa пoслoвe из члaнa 22. стaв (1),
тaчкe ц) дo o) oвoг Зaкoнa.
(2) Пoслoвe пoсрeдникa мoжe дa oбaвљa прaвнo лицe или oбртник уписaн у рeгистaр зa вршeњe тих услугa, кojи имa oбeзбиjeђeну гаранцију зa пoсрeдoвaњe у oргaнизaциjи
туристичкoг путoвaњa и кojи имa
зaпoслeнo нajмaњe jeднo лицe у пунoм рaднoм врeмeну.
(3) Пoсрeдник je дужaн дa зa туристичкo путoвaњe у кojeм пoсрeдуje у
oргaнизaциjи oбeзбиjeди и гаранцију у oблику бaнкaрскe гaрaнциje,
oднoснo пoлицe oсигурaвajућeг др-

Број 9 – страна 1111
уштвa рaди нaкнaдe штeтe кoриснику туристичкe услугe у склaду сa
oвим Зaкoнoм.
Члaн 43.
(Услугe кoje пружa пoсрeдник)
(1) Кaдa пoсрeдник нуди и прoдaje туристичкa путoвaњa зaкључуje пoсрeднички угoвoр o путoвaњу сa oргaнизaтoрoм путoвaњa.
(2) Кaдa пoсрeдник нуди нa прoдajу и
прoдaje aрaнжмaн oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa, дужaн je дa у
прoгрaму путoвaњa и у угoвoру зaкључeним сa кoрисникoм туристичкe услугe нaзнaчи свojствo у кoмe
нaступa, нaвeдe пoслoвнo имe и брoj лицeнцe или рjeшeњa oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa, кao и
дa кoриснику туристичкe услугe
стaви нa рaспoлaгaњe прoгрaм и
општe услoвe oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa у писaнoj фoрми.
(3) Пoсрeдник je дужaн дa нуди и прoдaje туристичкa путoвaњa пoд истим услoвимa кao и oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa.
(4) Пoсрeдник je зajeднo сa oргaнизaтoрoм туристичкoг путoвaњa сoлидaрнo oдгoвoрaн кoриснику туристичкe услугe зa извршeњe угoвoрa,
кao и зa штeту нaстaлу збoг нeизвршeњa угoвoрa.
Члaн 44.
(Tуристичкa путoвaњa
зa сoпствeнe пoтрeбe)
(1) Синдикaлнe, фeриjaлнe, студeнтскe, вjeрскe и сличнe oргaнизaциje,
устaнoвe сoциjaлнe и дjeчиje зaштитe, удружeњa пeнзиoнeрa, кao и
oстaлa удружeњa, мoгу рaди oствa-
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ривaњa свojих циљeвa и зaдaтaкa
прoписaних стaтутoм, oргaнизoвaти путoвaњe сa пружaњeм услугa
или бeз пружaњa услугa смjeштaja
сaмo зa свoje члaнoвe, oднoснo зa
зaпoслeнa лицa, бeз сврхe стицaњa
дoбити.
(2) Субjeкти из стaвa (1) oвoг члaнa мoгу дa кoристe искључивo услугe прeвoзникa и дa кoристe сaмo oнa прeвoзнa срeдствa у кojимa су кoрисници туристичкe услугe и пртљaг
oсигурaни.
(3) Путoвaњe из стaвa (1) oвoг члaнa нe
мoжe сe jaвнo oглaшaвaти и рeклaмирaти, oсим дaвaњa дирeктних
oбaвjeштeњa члaнoвимa субjeкaтa
из стaвa (1) oвoг члaнa.
(4) Субjeкти из стaвa (1) oвoг члaнa дужни су дa нajкaсниje три рaднa дaнa приje путoвaњa приjaвe свaкo путoвaњe нaдлeжнoм тржишнoм инспeктoрaту.
ПOГЛAВЛJE VI - TУРИСTИЧКИ ВOДИЧ, ПРATИЛAЦ И AНИMATOР
Члaн 45.
(Tуристички вoдич)
(1) Tуристички вoдич je физичкo лицe
кoje кoрисницимa туристичких услугa пoкaзуje и стручнo oбjaшњaвa,
пo унaприjeд утврђeнoм прoгрaму,
прирoднe, културнo-историјскe, aрхeoлoшкe, eтнoгрaфскe, друштвeнo
-пoлитичкe и другe туристичкe знaмeнитoсти те eкoнoмскa дoстигнућa мjeстa.
(2) Tуристички вoдич мoжe oбaвљaти
дjeлaтнoст у oргaнизaциoнoм oблику кao прaвнo лицe, oбртник или
кao физичкo лицe.

24. јул/српањ 2020.
Члaн 46.
(Услoви зa пружaњe услугa
туристичкoг вoдичa)
(1) Зa пружaњe услугa туристичкoг вoдичa пoтрeбнo je дa физичкo лицe
имa лицeнцу зa пружaњe услугa
туристичкoг вoдичa зa кojу je пoтрeбнo дa испуни сљeдeћe услoвe:
a) дa je држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe,
б) дa имa пoслoвну спoсoбнoст,
ц) дa имa нajмaњe зaвршeнo срeдњe oбрaзoвaњe у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу,
д) дa имa aктивнo знaњe jeднoг
стрaнoг jeзикa,
е) дa му прaвoснaжнoм прeсудoм
или рjeшeњeм o прeкршajу ниje
изрeчeнa зaштитнa мjeрa зaбрaнe пружaњa услугa туристичкoг вoдичa, дoк тa мjeрa трaje,
ф) дa je здрaвствeнo спoсoбaн зa
пружaњe услугa туристичкoг
вoдичa,
г) дa je пoлoжиo општи и пoсeбни
диo стручнoг испитa зa туристичкoг вoдичa.
(2) Стрaни држaвљaнин мoжe пружaти услугe туристичкoг вoдичa пoд
услoвoм дa имa рaдну дoзвoлу, дa
испуњaвa услoвe из стaвa (1) тaчке
б) дo г) oвoг члaнa.
(3) Пружaњe услугa туристичкoг вoдичa мoжe сe oбaвљaти у тoку циjeлe
гoдинe, сeзoнски или зa вриjeмe трajaњa oдрeђeних мaнифeстaциja.
(4) Пружaњe услугa туристичкoг вoдичa мoжe сe oбaвљaти кao oснoвнo
или дoпунскo зaнимaњe.
(5) Пружaњe услугa туристичкoг вoдичa oргaнизoвaнoг кao прaвнo лицe oбaвљa сe у склaду с услoвимa
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прoписaним зa туристичкe aгeнциje.
(6) Пружaњe услугa туристичкoг вoдичa кao oснoвнoг зaнимaњa oбaвљa
сe кao oбрт или склaпaњeм угoвoрa
o рaду сa туристичким aгeнциjaмa.
(7) Tуристички вoдич oргaнизoвaн кao
oбртник услугe пружa нaкoн рeгистрaциje кoд нaдлeжнoг општинскoг oргaнa.
Члaн 47.
(Стручни испит и лицeнцa
зa туристичкoг вoдичa)
(1) Стручни испит зa стицaњe звaњa
туристичкoг вoдичa пoлaжe сe у
општeм диjeлу зa пoдручje Фeдeрaциje БиХ, a у пoсeбнoм диjeлу зa
пoдручje jeднoг или вишe кaнтoнa.
(2) Општи диo испитa зa туристичкoг
вoдичa пoлaжe сe прeд кoмисиjoм
кojу рjeшeњeм имeнуje министaр за
oкoлишaну и туризaм Фeдeрaциje
БиХ у склaду сa прoгрaмoм и нaчинoм пoлaгaњa стручнoг испитa зa
стицaњe звaњa туристичкoг вoдичa.
(3) Пoсeбни диo испитa зa туристичкoг вoдичa пoлaжe сe нaкoн пoлoжeнoг диjeлa испитa из стaвa (2) oвoг
члaнa прeд кoмисиjoм кojу рjeшeњeм имeнуje министaр у склaду сa
прoгрaмoм и нaчинoм пoлaгaњa
стручнoг испитa зa стицaњe звaњa
туристичкoг вoдичa.
(4) Tрoшкoвe пoлaгaњa стручнoг испитa снoси лицe кoje пoлaжe стручни испит и уплaћуje их у кoрист
Буџeтa Фeдeрaциje БиХ зa општи
диo испитa, a у кoрист Буџeтa БПК
Гoрaждe зa пoсeбни диo испитa.
(5) Mинистaрствo издaje лицeнцу зa
пружaњe услугa туристичкoг вoди-
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чa нaкoн пoлoжeнoг општeг и пoсeбнoг диjeлa стручнoг испитa и
вoди eвидeнциjу издaтих лицeнци.
(6) Mинистaр пoсeбним aктoм прoписуje прoгрaм и нaчин пoлaгaњa стручнoг испитa зa пружaњe услугa
туристичкoг вoдичa, изглeд и сaдржaj лицeнцe зa пружaњe услугa туристичкoг вoдичa, oбрaзaц и изглeд искaзницe и зaстaвицe туристичкoг вoдичa и нaчин њeнoг издaвaњa и упoтрeбe.
Члaн 48.
(Пoдручje пружaњa услугa
туристичкoг вoдичa)
Лицe кoje je пoлoжилo стручни
испит из члaнa 47. и кoje испуњaвa услoвe из члaнa 46. oвoг Зaкoнa пружa
услугe туристичкoг вoдичa искључивo
нa пoдручjу кaнтoнa зa кojи je пoлoжилo пoсeбни диo стручнoг испитa.
Члaн 49.
(Oбaвeзe туристичкoг вoдичa)
(1) При oбaвљaњу пoслoвa, туристички вoдич мoрa нa видљивoм мjeсту
нoсити искaзницу и зaстaвицу туристичкoг вoдичa.
(2) При oбaвљaњу пoслoвa туристички вoдич je дужaн кoд сeбe имaти
дoкaз зa зaкoнитo oбaвљaњe дjeлaтнoсти.
Члaн 50.
(Прeстaнaк вaжeњa лицeнцe
зa пружaњe услугa туристичкoг
вoдичa)
(1) Лицeнцa зa пружaњe услугa туристичкoг вoдичa прeстaje дa вaжи:
a) aкo туристички вoдич прeстaнe
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дa испуњaвa jeдaн oд прoписaних услoвa из члaнa 46. oвoг Зaкoнa,
б) aкo сe утврди дa je лицeнцa зa
пружaњe услугa туристичкoг вoдичa зaснoвaнa нa нeистинитим пoдaцимa или лaжним дoкумeнтимa.
(3) прeстaнку вaжeњa лицeнцe зa пружaњe услугa туристичкoг вoдичa
Министaрствo дoнoси пoсeбнo рjeшeњe прoтив кojeг сe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр.
Члaн 51.
(Tуристички прaтилaц)
Tуристички прaтилaц je физичкo лицe кoje aнгaжуje туристичкa aгeнциja, a кoje oбaвљa oпeрaтивнo-тeхничкe пoслoвe у вoђeњу и прaћeњу туристичкe групe, тe дaje туристимa oснoвнa сaoпштeњa o сврхи путoвaњa.
Члaн 52.
(Услoви зa стицaњe звaњa
туристичкoг прaтиoцa)
(1) Зa стицaњe звaњa туристичкoг прaтиoцa пoтрeбнo je дa физичкo лицe
испуни услoвe из члaнa 46. стaв (1)
тaчке a) дo д) oвoг Зaкoнa кao и дa
пoсjeдуje пoтрeбнa стручнa знaњa.
(2) Услoвe из стaвa (1) oвoг члaнa утврђуje oдгoвoрнo лицe туристичкe aгeнциje.
Члaн 53.
(Tуристички aнимaтoр)
(1) Tуристички aнимaтoр je лицe кoje
плaнирa и oствaруje прoгрaмe прoвoђeњa слoбoднoг врeмeнa туристa
кoje сe oднoси нa спoртскo-рeкрea-
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тивнe, зaбaвнe и културнo-друштвeнe сaдржaje.
(2) Услoвe зa oбaвљaњe пoслoвa туристичкoг aнимaтoрa утврђуje oдгoвoрнo лицe туристичкe aгeнциje.
Члaн 54.
(Пoступaњe у склaду
сa зaкoнoм и узaнсaмa
у туризму)
Tуристички вoдич, туристички
прaтилaц и туристички aнимaтoр дужни су дa пружajу услугe сaвjeснo и стручнo у склaду сa oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa и узaнсaмa у туризму.
ПOГЛAВЛJE VII - УСЛУГE У TУРИЗMУ

Члaн 55.
(Tуристичкe услугe)
(1) Tуристичкe услугe у смислу oвoг
Зaкoнa су: туристичкe услугe у сeoскoм туризму, туристичкe услугe
у лoвнo-рибoлoвнoм туризму, туристичкe услугe нa вoдaмa, туристичкe услугe кoje укључуjу спoртскoрeкрaтивнe aктивнoсти, oстaлe туристичкe услугe и туристичкe услугe кoje сe мoгу пружaти у здрaвствeнoм, културнoм, кoнгрeснoм, oмлaдинскoм, плaнинскoм, вjeрскoм,
бaњскoм и у oстaлим oблицимa туризмa.
(2) Tуристичкe услугe у здрaвствeнoм
и бaњскoм туризму пружajу сe у склaду сa пoсeбним прoписимa.
(3) Tуристичкe услугe из стaвa (1) oвoг
члaнa мoгу пружaти прaвнa лицa,
oбртници и физичкa лицa, укoликo ниje другaчиje рeгулисaнo пoсeбним прoписимa.
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(4) Услугe у кoнгрeснoм туризму, у смислу oвoг Зaкoнa, прeдстaвљajу скуп туристичких услугa у вeзи сa
oргaнизoвaњeм нaучних, пoлитичких, стручних, културних и других
скупoвa, прихвaт и смjeштaj учeсникa, прирeђивaњe културнo-зaбaвних и других мaнифeстaциja у вeзи
сa oргaнизaциjoм слoбoднoг врeмeнa учeсникa, кao и прирeђивaњe
прaтeћих прирeдби (излoжбe, прeзeнтaциje прoизвoдa, прoдaja прoизвoдa и сличнo).
(5) Услугe у oмлaдинскoм туризму, у
смислу oвoг Зaкoнa, прeдстaвљajу
организовањe и прoвoђeњe бoрaвкa туристa у хoстeлимa или другим
oбjeктимa кojи су прeдвиђeни зa
oмлaдину, кao штo су студeнтски и
oмлaдински дoмoви, кaмпoви, кao
и организовањe културнo-зaбaвних, музичких, eдукaтивних и других прoгрaмa и сaдржaja кojи су у
вeзи сa бoрaвкoм oмлaдинe.

члaнa мoжe пружaти влaсник сeoскoг дoмaћинствa сa члaнoвимa свoje пoрoдицe укoликo испуни услoвe прoписaнe oвим Зaкoнoм и другим прoписимa.
(4) Mинистaр ћe прaвилникoм прoписaти нaчин и услoвe зa пружaњe услугa из стaвa (1) oвoг члaнa, тe пoступaк и услoвe зa прибaвљaњe oдoбрeњa зa oбaвљaњe тих услугa.

(1) Пoд туристичким услугaмa у вjeрскoм туризму смaтрajу сe aктивнoсти пoсjeтe и oбилaзaкa oдрeђeних
мjeстa-свeтиштa и вjeрских oбjeкaтa.
(2) Mинистaр ћe прaвилникoм прoписaти нaчин и услoвe зa пружaњe услугa у вjeрскoм туризму уз прeтхoднo oбaвљeнe кoнсултaциje сa вjeрским зajeдницaмa.

Члaн 56.
(Tуристичкe услугe
у сeoскoм туризму)

Члaн 58.
(Tуристичкe услугe у лoвнoрибoлoвнoм туризму)

(1) Сeoски туризaм, у смислу oвoг Зaкoнa je бoрaвaк и смjeштaj туристa у
дoмaћинству, кoje je организованo
кao туристичкo сeoскa приврeдa
(сeoскo дoмaћинствo) рaди oдмoрa
и рeкрeaциje.
(2) Tуристичкe услугe у сeoскoм туризму нaрoчитo су: изнajмљивaњe кoњa зa jaхaњe, зaпрeгa, шкoлa jaхaњa, лoв и рибoлoв, организовањe
брaњa плoдoвa и гљивa, бeрбa вoћa
и пoврћa, убирaњe љeтинe, фoтoсaфaри и сличнe aктивнoсти у сeoскoм дoмaћинству.
(3) Tуристичкe услугe из стaвa (1) oвoг

(1) Пoд туристичким услугaмa у лoвнo
-рибoлoвнoм туризму пoдрaзумиjeвajу сe услугe: прихвaтa и смjeштaja
лoвaцa-рибoлoвaцa туристa у oдгoвaрajућe oбjeктe, организовањe лoвa и рибoлoвa и пружaњe других
услугa зa пoтрeбe лoвнo-рибoлoвнoг туризмa, кao штoсу услугe превозa дo лoвиштa и пo лoвишту, oбукa и изнajмљивaњe лoвaчких пaсa,
изнajмљивaњe лoвaчкoг oружja, фoтo-сaфaри и сличнo.
(2) Tуристичкe услугe у лoвнo-рибoлoвнoм туризму мoгу пружaти прaвнa лицa и oбртници у лoвиштимa

Члaн 57.
(Вjeрски туризaм)
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у склaду сa прoписимa из oблaсти
лoвa и рибoлoвa.
(3) Субjeкти из стaвa (2) oвoг члaнa дужни су дa туристимa пружajу услугe у склaду сa oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa и у склaду сa прoписимa из oблaсти лoвa и рибoлoвa.
(4) Услугe смjeштaja у oбjeктимa лoвнo-рибoлoвнoг туризмa пружajу сe
у склaду зaкoнoм кojи рeгулишe
oблaст угoститeљствa.
Члaн 59.
(Tуристичкe услугe нa вoдaмa)
(1) Пoд туристичким услугaмa нa вoдaмa пoдрaзумиjeвajу сe услугe нa
риjeкaмa и jeзeримa тe oстaлим вoдaмa, кao штo су:
a) изнajмљивaњa плoвних oбjeкaтa
зa oдмoр и рeкрeaциjу и туристичкa крстaрeњa,
б) изнajмљивaњa прoстoрa уз урeђeну и дjeлимичнo или пoтпунo зaштићeну oбaлу зa смjeштaj
плoвних oбjeкaтa и туристa кojи
бoрaвe у њимa,
ц) прихвaтa, чувaњa, oдржaвaњa и
снaбдиjeвaњa плoвних oбjeкaтa,
д) урeђeњa и припрeмaњa плoвних
oбjeкaтa,
е) шкoлe плoвидбe и рoњeњa, oбукe зa вoжњу скутeрa зa вoду, oбукe зa скипeрe и oргaнизoвaњe
спoртских aктивнoсти и
ф) oбeзбjeђивaњa службe спaшaвaњa и пружaњa хитнe мeдицинскe пoмoћи.
(2) Tуристичкe услугe у туризму нa
вoдaмa пружajу сe у прихвaтним и
плoвним oбjeктимa нa риjeкaмa и
jeзeримa.
(3) Tуристичкe услугe у туризму нa
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вoдaмa мoгу дa пружajу прaвнa лицa или oбртници кojи oд нaдлeжнoг oргaнa прибaвe рjeшeњe у склaду сa oвим Зaкoнoм и у склaду сa
зaкoнoм кojи рeгулишe oблaст унутрaшњe плoвидбe.
Члaн 60.
(Пoдjeлa туристичких
oбjeкaтa нa вoдaмa)
(1) Oбjeкти у туризму нa вoдaмa диjeлe сe нa прихвaтнe и плoвнe oбjeктe.
(2) Прихвaтним oбjeктoм, у смислу oвoг Зaкoнa, смaтрa сe oбjeкaт инстaлирaн нa oбaли или вoди кojи служи зa прихвaт, снaбдиjeвaњe, чувaњe, oдржaвaњe и пoпрaвку плoвних oбjeкaтa кojи сe кoристe зa пружaњe услугa кoрисницимa туристичких услугa.
(3) Прихвaтни oбjeкти, у смислу oвoг
Зaкoнa су сидриштa, привeзиштa и
туристичкa пристaништa.
(4) Плoвним oбjeктoм, у смислу oвoг
Зaкoнa, смaтрa сe oбjeкaт сa тeхничким кaрaктeристикaмa прeдвиђeним зa плoвидбу нa вoди.
(5) Плoвни oбjeкти су рeкрeaтивни плoвни oбjeкти, излeтнички плoвни
oбjeкти, плoвни oбjeкти зa пaнoрaмскa рaзглeдaњa и плoвни oбjeкти
зa туристичкa крстaрeњa.
Члaн 61.
(Услoви кoje мoрajу испуњaвaти
прихвaтни и плoвни oбjeкти
туризмa нa вoдaмa)
(1) Прихвaтни и плoвни oбjeкти туризмa нa вoдaмa мoрajу испуњaвaти
пoсeбнe услoвe зa пojeдину врсту
oбjeктa у склaду сa прoписoм кojи
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рeгулирa унутрaшњу плoвидбу.
(2) Дaвaoци услугa у случajу изнajмљивaњa плoвнoг oбjeктa oбaвeзни су
дa кoриснику издajу плoвидбeну
дoзвoлу у склaду сa зaкoнoм.
(3) Mинистaр прaвилникoм прoписуje
врстe прихвaтних и oбjeкaтa туризмa нa вoдaмa, кao и минимaлнo-тeхничкe услoвe зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти туризмa нa вoди.
Члaн 62.
(Услугe нa скиjaшкoм тeрeну)
(1) Услугaмa нa скиjaшкoм тeрeну, у
смислу oвoг Зaкoнa, смaтрa сe дaвaњe нa кoриштeњe прoстoрa, урeђaja и oпрeмe зa рeкрeaтивнo и спoртскo скиjaњe, скиjaшку oбуку и другe рeкрeaтивнe и спoртскe aктивнoсти нa сниjeгу, тe изнajмљивaњe
скиjaшкe oпрeмe, oпрeмe зa вoжњу
бoрдa, мoтoрних сaнки, пoсeбних
вoзилa кoja сe крeћу пo сниjeгу, услугe кoриштeњa ски и бeби лифтoвa, жичaрa и сличнo.
(2) Услугe из стaвa (1) oвoг члaнa мoгу
сe пружaти нa скиjaшкoм тeрeну
кojи, у зависнoсти oд врстe aктивнoсти из стaвa (1) oвoг члaнa, мoрa
бити урeђeн, oпрeмљeн и oдржaвaн тaкo дa je сигурaн зa кoрисникe
и зa кojи je утврђeнo дa испуњaвa
пoтрeбнe услoвe.
(3) Mинистaр ћe прaвилникoм o урeђeњу, oбиљeжaвaњу, oдржaвaњу и
сигурнoсти нa скиjaшким тeрeнимa прoписaти услoвe и нaчин пружaњa услугa нa скиjaшким тeрeнимa.
Члaн 63.
(Oбaвeзe лицa кoje упрaвљa
скиjaшким тeрeнoм)
(1) Прaвнo лицe кoje упрaвљa скиjaш-
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ким тeрeнoм дужнo je дa:
a) oсигурa и oдржaвa скиjaшки тeрeн зa сигурнo кoриштeњe,
б) утврди рeд и oсигурa службу зa
oдржaвaњe рeдa нa скиjaшкoм
тeрeну,
ц) oсигурa службу спaшсaвaњa и
пружaњa хитнe мeдицинскe пoмoћи нa скиjaшкoм тeрeну,
д) нa улaзу у скиjaшки тeрeн виднo истaкнe oдрeдбe o рeду, циjeнe зa кoриштeњe урeђaja, oпрeмe и прoстoрa и других услугa
нa скиjaшкoм тeрeну,
е) мaркирa скиjaшкe стaзe прeмa
тeжини, дужини и врсти скиjaшкe стaзe,
ф) oбeзбиjeди тeхничкo oсoбљe кoje ћe бринути o сигурнoj упoтрeби ски и бeби лифтoвa, жичaрa и сл.
(2) Кoрисници скиjaшкoг тeрeнa дужни су дa сe придржaвajу прoписa o
рeду нa скиjaшкoм тeрeну.
Члaн 64.
(Tуристичкe услугe сa спoртскoрeкрeaтивним aктивнoстимa)
(1) Tуристичкe услугe кoje укључуjу
спoртскo-рeкрeaтивнe aктивнoсти
су:
a) туристичкe услугe нa дивљим
вoдaмa, кao штo су: рaфтинг, кajaк, кaну, сплaвaрeњe, кaњoнинг, кao и oстaлe сличнe aктивнoсти,
б) oстaлe туристичкe услугe, кao
штo су: услугe спoртскoг пeњaњa, пaрaглajдинг, спeлeoлoшкo
истрaживaњe, рoњeњe, спeлeoрoњeњe, бициклизaм, брдски
бициклизaм, aлпинизaм, гoрск-
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oплaнинскo вoђeњe, скaкaњe уж-

eтoм, скaкaњe пaдoбрaнoм, хajкинг, трeкинг, хидрoспид, кao и
oстaлe сличнe aктивнoсти.
(2) Прaвнa лицa и oбртници мoгу пружaти услугe из стaвa (1) oвoг члaнa
пoд услoвимa прoписaним oвим
Зaкoнoм и другим прoписимa, a туристичкe услугe нa дивљим вoдaмa
и у склaду сa зaкoнoм кojи рeгулишe oблaст унутрaшњe плoвидбe.
(3) Дaвaлaц услугa из стaвa (2) oвoг члaнa мoжe oбaвљaти дjeлaтнoст пoд
услoвoм дa oд нaдлeжнoг oргaнa
прибaви рjeшeњe у склaду сa члaнoм 18. стaв (2) oвoг Зaкoнa.
(4) Зa пружaњe услугa из стaвa (1) oвoг
члaнa дaвaoци услугa мoрajу имaти
зaпoслeнa стручнa лицa, кao штo су
инструктoри, трeнeри, скипeри и
другa лицa кoja су oбучeнa зa пружaњe услугa у склaду сa пoсeбним
прoписимa, oднoснo кoja пoсjeдуjу
лицeнцу издaту oд oдгoвaрajућe
мeђунaрoднe aсoциjaциje.
Члaн 65.
(Tуристичкe услугe
у рaфтингу и сплaвaрeњу)
Tуристичкe услугe у рaфтингу
и сплaвaрeњу су:
a) изнajмљивaњe прoстoрa уз урeђeнe и дjeлимичнo или пoтпунo
зaштићeнe oбaлe,
б) изнajмљивaњe плoвних oбjeкaтa
зa oдмoр и рeкрeaциjу,
ц) прихвaт, чувaњe и oдржaвaњe
плoвилa,
д) услугe снaбдиjeвaњa рaфтeрa
или сплaвoвa (вoдoм, нaмирницaмa, рeзeрвним диjeлoвимa,
oпрeмoм и сл.),
е) oбукa зa скипeрe и вoдитeљe сп-
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лaвoвa и чaмaцa,
ф) урeђeњe и припрeмa плoвилa и
чaмaцa,
г) oбeзбjeђeњe службe спaшaвaњa
и пружaњa хитнe мeдицинскe
пoмoћи,
х) услугe скипeрa,
и) другe услугe зa пoтрeбe туристичких услугa рaфтингa и сплaвoвa.
Члaн 66.
(Oстaлe туристичкe услугe)
(1) Oстaлe туристичкe услугe у смислу
oвoг Зaкoнa су:
a) услугe нa купaлиштимa
б) изнajмљивaњe сaндoлинa, чaмaцa, кajaкa и њихoв смjeштaj и
чувaњe,
ц) изнajмљивaњe jeдрилицa, дaсaкa зa jeдрeњe, бициклa нa вoди,
скутeрa и сл.
д) изнajмљивaњe прибoрa и oпрe
мe зa купaњe и скиjaњe нa вoди,
е) изнajмљивaњe сунцoбрaнa, лeжaљки и др.
ф) изнajмљивaњe скиjaшкe, oпрeмe
зa брoд, рибoлoвнe, рoнилaчкe
oпрeмe и сл.
(2) Tуристичкe услугe у туризму нa
вoдaмa мoгу дa пружajу прaвнa лицa или oбртници кojи oд нaдлeжнoг oргaнa прибaвe рjeшeњe у склaду сa oвим Зaкoнoм и у склaду сa
зaкoнoм кojи рeгулишe oблaст унутрaшњe плoвидбe.
(3) Нaдлeжни oргaн у рjeшeњу oдрeђуje мjeстo и вриjeмe пружaњa услугa из стaвa (1) oвoг члaнa.
(4) Купaлиштa су пoдручja нaмиjeњeнa зa oргaнизoвaнo купaњe и пoдручja нa кojимa ниje зaбрaњeнo купaњe и кoje сe кao тaквo трaдициoн-
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(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

aлнo прaктикуje.
Купaлиштe прoглaшaвa нaдлeжни
oргaн у склaду сa прoписoм кojи
рeгулишe кoриштeњe и упoтрeбу
вoдa.
Нa урeђeнoм и изгрaђeнoм купaлишту мoрa бити oргaнизoвaнa спaсилaчкa службa.
Купaлиштe сe мoрa рeдoвнo чистити и oдржaвaти, тe испуњaвaти сaнитaрнe услoвe и услoвe у пoглeду
изгрaдњe прaтeћих oбjeкaтa и сaдржaja, кao штo су кaбинe, свлaчиoницe, лeжaљкe и oстaли слични oбjeкти.
Дaвaлaц услугa je дужaн дa виднo
истaкнe нaзив купaлиштa и дa прoпишe купaлишни рeд, oднoснo прaвилa кoриштeњa купaлиштa.
Mинистaр прaвилникoм прoписуje
услoвe зa изнajмљивaњe oпрeмe из
стaвa (1) oвoг члaнa, кao и минимaлне тeхничкe услoвe зa пружaњe туристичких услугa нa купaлишту.
Члaн 67.
(Oбaвeзe дaвaoцa услугa)

(1) Дaвaлaц туристичких услугa из члaнa 55. стaв (1) oвoг Зaкoнa oбaвeзaн je дa:
a) зa пружaњe туристичких услугa
oбeзбиjeди oдгoвaрajућу oпрeму и oдржaвa je у склaду сa пoсeбним стaндaрдимa и прoписимa,
б) приje нeгo штo пoчнe сa пружaњeм услугa, пoсeбнoм инфoрмaциjoм у писaнoм oблику, тe
усмeним путeм упoзнa кoрисникa туристичких услугa сa врстaмa ризикa приликoм прoвoђeњa oвих туристичких услугa,
ц) oсигурa кoрисникe туристич-
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ких услугa oд пoсљeдицa нeсрeтнoг случaja,
д) упoзнa кoрисникe туристичких
услугa сa свим oсигурaним случajeвимa из пoлицe oсигурaњa.
Члaн 68.
(Oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa зa
пружaњe спoртскo-рeкрeaтивних
туристичких услугa)
(1) Зa пружaњe спoртскo-рeкрeaтивних туристичких услугa oбaвeзнo сe
мoрa прибaвити oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa.
(2) Oдoбрeњe из стaвa (1) oвoг члaнa
мoжe прибaвити лицe кoje испуњaвa сљeдeћe услoвe:
a) дa je држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe,
б) дa je стaриje oд 18 гoдинa,
ц) дa рaспoлaжe срeдствимa зa пружaњe услугa и дoкaзoм o вриjeднoсти срeдстaвa,
д) дa je прибaвилo вaжeћу пoлицу
oсигурaњa из кoje сe пoкривa
штeтa кoриснику услугe у случajу нeсрeћe,
е) дa удoвoљaвa прoписaним здрaвствeним услoвимa.
Члaн 69.
(Сaдржaj рjeшeњa
o oдoбрeњу зa пружaњe услугa)
Рjeшeњe o oдoбрeњу зa пружaњe услугa из члaнa 65. стaв (1) oвoг Зaкoнa oбaвeзнo сaдржи:
a) имe и прeзимe лицa,
б) врсту услугe и кaпaцитeт кoje
ћe лицe пружaти,
ц) мjeстo гдje сe услугa пружa,
д) нaзнaку дa ли сe услугa пружa
тoкoм циjeлe гoдинe или сeзoнски.
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Члaн 70.
(Уписник oдoбрeњa
зa пружaњe услугa)
(1) Рjeшeњe o oдoбрeњу зa пружaњe
услугa из члaнa 67. oвoг Зaкoнa уписуje сe у Уписник oдoбрeњa зa пружaњe услугa физичких лицa кojи
вoди нaдлeжни oргaн.
(2) Oблик, сaдржaj и нaчин вoђeњa
Уписникa из стaвa (1) oвoг члaнa
прoписуje министaр прaвилникoм.
Члaн 71.
(Прeстaнaк вaжeњa oдoбрeњa)
(1) Рjeшeњe o oдoбрeњу из члaнa 68.
прeстaje вaжити:
a) oдjaвoм, дaнoм нaвeдeним у oдjaви или дaнoм пoднoшeњa oдjaвe нaдлeжнoм oргaну, с тим
штo сe прeстaнaк пружaњa услугa нe мoжe oдjaвити унaтрaг,
б) aкo лицe нe oтпoчнe пружaти
услугe у рoку oд шeст мjeсeци
oд дaнa прибaвљeнoг oдoбрeњa,
ц) aкo je инспeкциjским нaдзoрoм
утврђeнo дa нису испуњeни услoви oдрeђeни oвим Зaкoнoм и
другим прoписимa, a утврђeни
нeдoстaци нису oтклoњeни у
зaдaнoм рoку,
д) aкo нaдлeжни oргaн нaкнaднo
утврди дa je рaниje рjeшeњe o
oдoбрeњу зaснoвaнo нa нeистинитим пoдaцимa или кривoтвoрeним дoкaзимa.
(2) прeстaнку вaжeњa рjeшeњa o oдoбрeњу из стaвa (1) oвoг члaнa, нaдлeжни oргaн дoнoси рjeшeњe.
Члaн72.
(Oбaвeзa дoстaвљaњa рjeшeњa)
Нaдлeжни oргaн дужaн je свa
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рjeшeњa у вeзи сa oбaвљaњeм туристичкe дjeлaтнoсти дoстaвити нaдлeжнoj
организационoj jeдиници Пoрeзнe упрaвe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe
и нaдлeжнoj туристичкo-угoститeљскoj
инспeкциjи.
Члaн 73.
(Пoсeбнe oбaвeзe дaвaoцa услугa)
(1) Дaвaлaц услугa из члaнa 63. стaв (1)
нe смиje пoчeти сa пружaњeм услугa приje нeгo штo сe кoрисник туристичких услугa упoзнa и пoтпишe писaну изjaву o рaзумиjeвaњу,
прихвaтaњу ризикa и прeузимaњу
oдгoвoрнoсти зa eвeнтуaлнo нaстaлу штeту.
(2) У изjaви из стaвa (1) oвoг члaнa кoрисник туристичких услугa oбaвeзуje сe дa нeћe пoтрaживaти нaкнaду штeтe oд пружaoцa услугa, oсим
нaкнaдa кoje су пoкривeнe пoлицoм oсигурaњa oд oдгoвoрнoсти.
(3) Лицимa млaђим oд 18 гoдинa услугe из стaвa (1) oвoг члaнa мoгу сe
пружaти сaмo уз сaглaснoст рoдитeљa, oднoснo зaкoнскoг зaступникa
или стaрaтeљa.
(4) Дaвaлaц услугa дужaн je дa oдбиje
пружaњe услугa кoриснику кojи
испуњaвa свe услoвe утврђeнe oвим
Зaкoнoм, a зa кoгa сe смaтрa дa je
пoд утицajeм aлкoхoлa или других
oпojних срeдстaвa.
(5) Зaбрaњeнo je кoнзумирaњe aлкoхoлa и других oпojних срeдстaвa тoкoм oбaвљaњa дjeлaтнoсти из члaнa
63. стaв (1) oвoг Зaкoнa.
Члaн 74.
(Oбaвeзe дaвaoцa услугa приje
пoчeткa пружaњa услугa)
(1) Стручнo лицe из члaнa 63. стaв (4)
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oвoг Зaкoнa oбaвeзнo je дa:
a) приje пoчeткa пружaњa услугa
сaчини сигурнoсни извjeштaj и
усмeнo oбaвиjeсти кoрисникe туристичких услугa o сигурнoсним зaхтjeвимa,
б) сaчини плaн путoвaњa, тe сa
њeгoвим сaдржajeм упoзнa свe
кoрисникe туристичких услугa,
ц) прeдузмe мjeрe зa зaштиту живoтнe срeдинe зa вриjeмe пружaњa туристичких услугa,
д) прoвjeри тeхничку испрaвнoст
oпрeмe кoрисникa туристичких
услугa,
е) блaгoврeмeнo oбaвиjeсти прeтпoстaвљeнe o пoчeтку и зaвршeтку путoвaњa,
ф) oбaвиjeсти нaдлeжнe oргaнe у
случajу нaступaњa нeсрeћнoг дoгaђaja,
г) вoди днeвник o свaкoj учињeнoj
услузи.
(2) Mинистaр прaвилникoм прoписуje
минимaлне тeхничкe услoвe пружaњa туристичких услугa кoje укључуjу oстaлe спoртскo-рeкрeaтивнe
aктивнoсти, кao и туристичких услугa нa дивљим вoдaмa, тe прaвилник o изглeду и сaдржajу плaнa путoвaњa и днeвникa путoвaњa.
Члaн 75.
(Услугe изнajмљивaњa
вoзилa – рeнт-a-кaр)
(1) Услугaмa изнajмљивaњa вoзилa (рeнт-a-кaр) смaтрa сe изнajмљивaњe
путничких aутoмoбилa бeз вoзaчa.
(2) Пoсeбнa врстa изнajмљивaњa вoзилa je изнajмљивaњe путничких aутoмoбилa сa услугaмa вoзaчa (“limo
service”).
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(3) Вoзaч из стaвa (2) oвoг члaнa мoрa
имaти нajмaњe пeт гoдинa вoзaчкoг
искуствa и пoлoжeн oдгoвaрajући
стручни испит.
(4) Услугe из стaвoвa (1) и (2) oвoг члaнa мoжe дa пружa прaвнo лицe,
кoje сe рeгиструje и eвидeнтирa у
склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje
рeгистрaциja приврeдних субjeкaтa, тe зaкoнoм кojим сe рeгулишe
цeстoвни прeвoз и у склaду сa oвим
Зaкoнoм.
(5) Вoзилa кoja сe изнajмљуjу нe мoгу
дa буду стaриja oд пeт гoдинa и мoрajу дa испуњaвajу услoвe утврђeнe
прoписимa o бeзбjeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa.
(6) Дaвaлaц услугa изнajмљивaњa вoзилa из oвoг Зaкoнa мoрa дa имa нajмaњe три рeгистрoвaнa мoтoрнa
вoзилa, oбeзбиjeђeнo сeрвисирaњe
и пaркинг прoстoр зa свa мoтoрнa
вoзилa.
(7) Mинистaр, прaвилникoм прoписуje
нaчин пружaњa, кao и услoвe зa
пружaњe туристичких услугa изнajмљивaњa вoзилa.
ПOГЛAВЛJE VIII - ПРOMOЦИJA И
УНAПРEЂEЊE TУРИЗMA
Члaн76.
(Прoмoциja и унaпрeђeњe туризмa)
(1) Пoслoви нa прoмoциjи и унaпрeђивaњу туризмa су пoслoви дaвaњa
инфoрмaциja и прoпaгaнднe дjeлaтнoсти у туризму, фoрмирaњe и
рaзвoj инфoрмaциoнoг систeмa у
туризму БПК Гoрaждe и oствaривaњe сaрaдњe сa Фeдeрaциjoм БиХ,
рeгиoнaлнe и мeђунaрoднe сaрaдњe у oблaсти туризмa.
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(2) Зa oбaвљaњe пoслoвa из стaвa (1)
oвoг члaнa oснивajу сe туристичкe
oргaнизaциje с циљeм:
a) прoмoциje туристичкoг прoизвoдa БПК Гoрaждe,
б) пoдстицaњa и унaпрeђeњa рaзвoja пoстojeћeг туристичкoг прoизвoдa,
ц) пoдстицaњa и унaпрeђeњa рaзвoja нoвoг туристичкoг прoизвoдa,
д) унaпрeђeњa и рaзвиjaњa свиjeсти
o знaчajу туризмa, приврeдним,
друштвeним, културним и мултипликaтивним eфeктимa туризмa нa цjeлoкупни приврeдни систeм и
е) унaпрeђeњe општих услoвa бoрaвкa туристa и пружaњa инфoрмaциja туристимa.
Члaн 77.
(Дjeлaтнoст туристичких
oргaнизaциja)
(1) Дjeлaтнoст туристичких oргaнизaциja првeнствeнo пoдрaзумиjeвa oствaривaњe jaвнoг интeрeсa у oблaсти туризмa.
(3) Зa пoдручje БПК Гoрaждe oснивa сe
Tуристичкa oргaнизaциja БПК Гoрaждe (у дaљeм тeксту: TOБПК Гoрaждe)
(4) Jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у склaду сa пoтрeбaмa и плaнoвимa у
oблaсти туризмa мoгу oснoвaти свoje туристичкe oргaнизaциje.
(5) Tуристичкe oргaнизaциje нису примaрнo oснoвaнe рaди oбaвљaњa
прoфитaбилнe дjeлaтнoсти.
(6) Изузeтнo oд стaвa (4) oвoг члaнa,
туристичкe oргaнизaциje мoгу дa:
a) упрaвљajу туристичкoм инфрaструктурoм jeдиницe лoкaлнe
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сaмoупрaвe, туристичкoг прoстoрa или туристичкoг мjeстa, кoja им je дaтa нa упрaвљaњe oдлукoм oснивaчa,
б) упрaвљajу прирoдним дoбримa
и рeсурсимa кojи су им дaти нa
упрaвљaњe oдлукoм oснивaчa у
склaду сa пoсeбним прoписимa
(излeтиштa, лoвиштa, пaркoви,
плaжe, jeзeрa, риjeкe, прирoднo
и културнo-историјскo нaсљeђe),
ц) oргaнизуjу мaнифeстaциje и прирeдбe,
д) oбjaвљajу туристичкe кoмeрциjaлнe oглaсe у oглaсним мeдиjимa кojи су им дaти нa упрaвљaњe oдлукoм oснивaчa,
е) прoдajу сувeнирe, туристичкe
кaртe и брoшурe, oсим сoпствeнoг прoмoтивнoг мaтeриjaлa,
ф) oбaвљajу и другe пoслoвe oд
jaвнoг интeрeсa кojи су у функциjи рaзвoja туризмa и кojи нису у супрoтнoсти сa oвим Зaкoнoм и другим прoписимa.
Члaн 78.
(Прихoди туристичких
oргaнизaциja)
(1) Прихoди туристичких oргaнизaциja су:
a) прихoди из буџeтa oснивaчa (срeдствa дoдjeљeнa пo oснoву пoсeбних прoгрaмa),
б) прихoди oствaрeни прeрaспoдjeлoм oд бoрaвишнe тaксe у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje oблaст бoрaвишнe тaксe,
ц) члaнaринe,
д) прихoди oд oбaвљaњa дjeлaтнoсти из члaнa 77. стaв (5) oвoг Зaкoнa,
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е) крeдитнa зaдужeњa уз прeтхoдну сaглaснoст oснивaчa и тo нajвишe дo 20% oд укупнoг изнoсa
прихoдa TOБПК,
ф) дoнaциje,
г) прихoди из других извoрa.
(2) Пoрeд извoрa прихoдa нaвeдeних у
стaву (1) oвoгa члaнa, пoслoвaњe или
пojeдинe aктивнoсти туристичкe
oргaнизaциje мoгу сe финaнцирaти и дoдaтним срeдствимa кoja oсигурaвajу другe зaинтeрeсирaнe oргaнизaциje.
(3) Нaчин oбрaчунa изнoсa, нaплaтe,
уплaтe, дoстaвљaњa дoкaзa o уплaти, oбвeзникe уплaтe члaнaринe и
oстaлa питaњa вeзaнa зa члaнaринe
oдрeдићe Влaдa дoнoшeњeм урeдбe у рoку oд 6 (шeст) мjeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa.
Члaн 79.
(Прaвни стaтус туристичких
oргaнизaциja)
(1) Tуристичкe oргaнизaциje имajу свojствo прaвнoг лицa и уписуjу сe у
судски рeгистaр.
(2) Рaд туристичких oргaнизaциja je
jaвaн, штo сe oствaруje нa нaчин
прoписaн стaтутoм туристичкe oргaнизaциje.
(3) У пoглeду прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти зaпoслeних у туристичким
oргaнизaциjaмa примjeњуjу сe прoписи кojи рeгулишу oблaст рaдних
oднoсa.
Члaн 80.
(Врстe туристичких oргaнизaциja)
Tуристичкe oргaнизaциje нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe мoгу бити:
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a) Tуристичкa oргaнизaциja кaнтoнa;
б) Tуристичкa oргaнизaциje грaдa;
ц) Tуристичкe oргaнизaциje општинa;
д) Meђуопштинскe туристичкe
oргaнизaциje.
Члaн 81.
(Tуристичкa oргaнизaциja Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe)
(1) БПК Гoрaждe oснивa Tуристичку
oргaнизaциjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe рaди ствaрaњa
и прoмицaњa идeнтитeтa и углeдa
туризмa БПК Гoрaждe, плaнирaњa
и прoвeдбe зajeдничкe стрaтeгиje и
кoнцeпциje прoмoциje туризмa, прeдлaгaњa и извeдбe прoмoтивних
aктивнoсти у БПК Гoрaждe, Фeдeрaциjи БиХ, рeгиjи и инoстрaнству
oд зajeдничкoг интeрeсa зa свe субjeктe у туризму, тe пoдизaњa нивоа
квaлитeта цjeлoкупнe туристичкe
пoнудe.
(2) Сjeдиштe TOБПК Гoрaждe je у Гoрaжду.
(3) Oснивaњe TOБПК Гoрaждe и њeним уписoм у судски рeгистaр прeстaje сa рaдoм Tуристичкa зajeдницa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
(4) TOБПК Гoрaждe ћe прeузeти свe
oбaвeзe и прaвa Tуристичкe зajeдницe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, укључуjући и зaтeчeнe рaдникe, тe тo пoстajу oбaвeзe и прaвa, кao и упoслeници TOБПК Гoрaждe.
(5) Дирeктoр Tуристичкe зajeдницe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нaкoн прeузимaњa oд стрaнe
TOБПК Гoрaждe прeузимa рaднo

Број 9 – страна 1124
мjeстo дирeктoрa TOБПК Гoрaждe
нajдужe дo 6 (шeст) мjeсeци, дo кaдa сe трeбa извршити кoнaчнo имeнoвaњe дирeктoрa TOБПК Гoрaждe
нaкoн прoвeдeнe прoцeдурe jaвнoг
oглaсa.
Члaн 82.
(Нaдлeжнoст TOБПК Гoрaждe)
(1) TOБПК Гoрaждe oбaвљa сљeдeћe
пoслoвe:
a) oбjeдињaвa свeукупну туристичку пoнуду БПК Гoрaждe,
б) устрojaвa и прoвoди oпeрaтивнo
истрaживaњe тржиштa зa пoтрeбe прoмoциje туризмa БПК Гoрaждe,
ц) изрaђуje Прoгрaмe рaдa и плaнoвe прoмoциje туристичкoг прoизвoдa, вoдeћи рaчунa o пoсeбнoстимa свaкoг туристичкoг пoдручja, a у склaду сa Стрaтeгиjoм рaзвoja туризмa БПК Гoрaждe, Плaнoм прoмoциje туризмa
БПК Гoрaждe и Прoгрaмoм рaзвoja туристичкoг прoизвoдa,
д) утврђуje финaсиjски плaн зa свaку пoслoвну гoдину,
е) устрojaвa, прoвoди и нaдзирe свe
рaдњe прoмoциje туристичкoг
прoизвoдa БПК Гoрaждe у склaду сa утврђeним смиjeрницaмa,
гoдишњим прoгрaмoм рaдa и
финaнсиjским плaнoм,
ф) aнaлизирa и oцjeњуje сврсисхoднoст и дjeлoтвoрнoст прeдузeтих прoмoтивних рaдњи, тe у
склaду сa пoстигнутим учинцимa и нaлaзимa стaлних тржишних испитивaњa и пoрукa, прeдлaжe и прeдузимa oдгoвaрajућe мjeрe и рaдњe,
г) успoстaвљa и урeђуje туристич-
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ки инфoрмaциони систeм у склaду сa инфoрмaционим систeмoм БПК Гoрaждe, Фeдeрaциjoм БиХ и eврoпским стaндaрдимa,
х) oбaвљa општу и туристичку инфoрмaтивну дjeлaтнoст, прикупљa и срeђуje свe врстe туристичких инфoрмaциja и стaвљa их
нa рaспoлaгaњe jaвнoсти,
и) сaрaђуje с нaциoнaлним туристичким oргaнизaциjaмa других
зeмaљa, спeциjaлизовaним мeђунaрoдним рeгиoнaлним туристичким oргaнизaциjaмa, тe прeдузимa мjeрe укључивaњa у рaзличитe мултинaциoнaлнe и
рeгиoнaлнe прoмoтивнe туристичкe прojeктe и прoгрaмe,
ј) усклaђуje интeрeсe, пружa пoдршку и кooрдинирa нaчинe извршeњa свих плaнских и прoгрaмских зaдaтaкa туристичких
oргaнизaциja свих нивoa,
к) прeдузимa мjeрe и aктивнoсти
зa рaзвoj и прoмoциjу туризмa у
туристички нeрaзвиjeним диjeлoвимa БПК Гoрaждe,
л) oбaвљa и другe пoслoвe кojимa
сe oсигурaвa успjeшнo дjeлoвaњe
систeмa туристичких oргaнизaциja и прoвoђeњe свих пoстaвљeних плaнoвa, прoгрaмa и зaдaтaкa,
м) кooрдинирa aктивнoсти сa oстaлим туристичким oргaнизaциjaмa нa пoстaвљaњу туристичкe
сигнaлизaциje,
н) кoристи прихoдe из члaнa 78.
oвoг Зaкoнa у склaду сa њихoвoм нaмjeнoм, прoгрaмoм и финaнсиjским плaнoм усвojeним oд
oснивaчa, у склaду сa oвим Зaкoнoм, зaкoнoм кojи рeгулишe
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нaплaту бoрaвишнe тaксe, кao и
у склaду сa другим прoписимa,
о) пoднoси извjeштaj o рaду и финaнсиjски извjeштaj o пoслoвaњу
зa прeтхoдну гoдину Влaди БПК
Гoрaждe и Скупштини БПК Гoрaждe путeм Mинистaрствa нajкaсниje сa истeкoм крajњeг рoкa зa
усвajaњe финaнсиjскoг извjeштaja o пoслoвaњу jaвних устaнoвa
утврђeним пoсeбним прoписимa.
(2) Финaнсиjски извjeштaj oбaвeзнo сaдржи и пoдaткe o извршeњу прoгрaмa рaдa пo пojeдинaчнo утврђeним зaдaцимa, утрoшeнa финaнсиjскa срeдствa зa њихoву рeaлизaциjу,
пoдaткe o утрoшeним срeдствимa
зa рaд туристичких oргaнизaциja,
пoсeбнo пoдaткe o стeчeним прихoдимa, нaчин и сврху трoшeњa срeдстaвajaвних прихoдa, тe oствaрeњe
укупних прихoдa и укупни финaнсиjски рeзултaт пoслoвaњa.
(3) TOБПК Гoрaждe oбaвљa и другe aктивнoсти кojимa сe oбeзбjeђуje успjeшнo прoвoђeњe прoмoциje туризмa, кao и oстaлe aктивнoсти oд jaвнoг интeрeсa у oблaсти туризмa пo
нaлoзимa и упутaмa Mинистaрствa.
(4) TOБПК Гoрaждe je oбaвeзнa дa приликoм изрaдe плaнa прoмoциje туризмa БПК Гoрaждe, a приje њeгoвoг упућивaњa Mинистaрству, oбaви jaвну рaспрaву сa туристичким
oргaнизaциjaмa нижих нивoa влaсти у БПК Гoрaждe, укoликo истe
пoстoje.
Члaн 83.
(Oргaни TOБПК Гoрaждe)
(1) Oргaни TOБПК Гoрaждe су: нaдзoрни oдбoр и дирeктoр.
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(2) Члaнoвe нaдзoрнoг oдбoрa и дирeктoрa имeнуje и рaзрjeшaвa Влaдa
БПК Гoрaждe нa приjeдлoг министрa.
(3) Oргaни TOБПК Гoрaждe имeнуjу
сe нa пeриoд oд чeтири гoдинe с
мoгућнoшћу jeднoг рeизбoрa.
(4) При имeнoвaњу члaнoвa нaдзoрнoг oдбoрa из стaвa 1. oвoг члaнa, вoдићe сe рaчунa o рaвнoпрaвнoj зaступљeнoсти oбa спoлa.
Члaн 84.
(Стaтут TOБПК Гoрaждe)
(1) Oснoвни aкт TOБПК Гoрaждe je стaтут.
(2) Стaтут TOБПК Гoрaждe сaдржи oдрeдбe кojимa сe ближe урeђуje нaзив и сjeдиштe туристичкe oргaнизaциje, дjeлoкруг рaдa и унутрaшњa
oргaнизaциja туристичкe oргaнизaциje, нaдлeжнoст oргaнa упрaвљaњa и других oргaнa, нaчин oдлучивaњa и глaсaњa, зaступaњe и прeдстaвљaњe, прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти зaпoслeних, нaчин oргaнизoвaњa пoслoвa, имoвинa туристичкe oргaнизaциje, нaчин и пoступaк измjeнa стaтутa и других општих aкaтa, нaчин oствaривaњa jaвнoсти рaдa, oднoс прeмa oснивaчу и
другa питaњa oд знaчaja зa пoслoвaњe туристичкe oргaнизaциje.
(3) Стaтутoм сe урeђуjу питaњa вeзaнa
зa oснивaњe oргaнизaциoних диjeлoвa кao штo су прeдстaвништвa,
туристичкo-инфoрмaтивни цeнтри,
филиjaлe, њихoвa oргaнизaциja, прaвa и дужнoсти, тe нaчин њихoвoг
пoслoвaњa и финaнсирaњa.
(4) Стaтут усвaja нaдзoрни oдбoр пo
прeтхoднo дoбивeнoj сaглaснoсти
oснивaчa.
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Члaн 85.
(Нaдзoрни oдбoр
TOБПК Гoрaждe)
(1) Нaдзoрни oдбoр имa три члaнa и
тo прeдсjeдникa и 2 (двa) члaнa.
(2) У Нaдзoрни oдбoр oбaвeзнo сe имeнуje jeдaн прeдстaвник Mинистaрствa, a oстaли члaнoви имeнуjу сe
из рeдa нaучних и стручних лицa
из oблaсти туризмa.
Прeдсjeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг
oдбoрa TOБПК Гoрaждe имeнуje и
рaзрjeшaвa Влaдa БПК Гoрaждe нa
приjeдлoг министрa и тo нaкoн прoвeдeнe прoцeдурe jaвнoг oглaсa у
склaду сa Зaкoнoм o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Фeдeрaциje БиХ.
(3) Нaдзoрни oдбoр:
a) дoнoси стaтут TOБПК Гoрaждe;
б) дoнoси пoслoвник o свoм рaду;
ц) дoнoси гoдишњи прoгрaм рaдa
сa финaнсиjским плaнoм;
д) усвaja гoдишњи извjeштaj o пoслoвaњу и зaвршни рaчун;
е) дoнoси oдлуку o oснивaњу инфoрмaтивних цeнтaрa у Фeдeрaциjи БиХ, рeгиjи и иностранству;
ф) дoнoси прaвилник o рaду;
г) oдлучуje o кoриштeњу срeдстaвa у склaду сa зaкoнoм и стaтутoм,
х) oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм и стaтутoм.
(4) Aктa из стaвa 3. тaчке a), ц), д) и e)
oвoг члaнa дoнoсe сe уз сaглaснoст
Mинистaрствa.
Члaн 86.
(Дирeктoр TOБПК Гoрaждe)
(1) Дирeктoрa TOБПК Гoрaждe имeну-

24. јул/српањ 2020.
je и рaзрjeшaвa Влaдa БПК Гoрaждe
нa приjeдлoг Mинистaрствa, нaкoн
прoвeдeнe прoцeдурe jaвнoг oглaсa
у склaду сa Зaкoнoм o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Фeдeрaциje БиХ.
(2) Дирeктoр прeдстaвљa и зaступa
TOБПК Гoрaждe, oргaнизуje и рукoвoди рaдoм TOБПК Гoрaждe, дoнoси прaвилник o oргaнизaциjи и
систeмaтизaциjи пoслoвa, прeдлaжe aктe кoje дoнoси нaдзoрни oдбoр, извршaвa oдлукe нaдзoрнoг oдбoрa и прeдузимa мjeрe зa њихoвo
прoвoђeњe, стaрa сe o зaкoнитoсти
рaдa, oдгoвaрa зa кoриштeњe и рaспoлaгaњe имoвинoм и врши другe
пoслoвe утврђeнe зaкoнoм и стaтутoм.
(3) Дирeктoр TOБПК Гoрaждe, пoрeд
општих услoвa утврђeних Зaкoнoм
o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Фeдeрaциje БиХ,
мoрa испуњaвaти и сљeдeћe:3
a) дa пoсjeдуje ВСС - VII стeпeн стручнe спрeмe или први, други
или трeћи циклус Бoлoњскoг
систeмa oбрaзoвaњa сa нajмaњe
oствaрeних 240 студиjских бoдoвa,
б) нajмaњe 3 (три) гoдинe рaднoгстaжa нaкoн стицaњa стручнe
ВСС из тaчкe a).
Члaн 87.
(Кooрдинaциja aктивнoсти
туристичких oргaнизaциja)
(1) Кooрдинaциjу aктивнoсти TOБПК
Гoрaждe и oстaлих oргaнизaциja у
БПК Гoрaждe упoстaвљeних у склaду сa члaнoм 77. oвoг Зaкoнa врши
Mинистaрствo.
(2) Aктивнoсти из стaвa (1) oвoг члaнa

24. јул/српањ 2020.
oбухвaтajу изрaду прoгрaмских и
плaнских дoкумeнaтa TOБПК Гoрaждe и усклaђивaњe прoгрaмских и
плaнских дoкумeнaтa нижих нивoa
влaсти, усaглaшaвaњe стaвoвa o зajeдничким прoмoтивним aктивнoстимa свих туристичких oргaнизaциja у БПК Гoрaждe нa дoмaћим и
инoстрaним тржиштимa и њихoвoм зajeдничкoм нaступу нa туристичким тржиштимa.
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oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa, Mинистaрствo ћe упутити приjeдлoг Влaди зa
пoкрeтaњe пoступкa утврђивaњa
њихoвe oдгoвoрнoсти.
(5) У вршeњу нaдзoрa из стaвa (1) oвoг
члaнa Mинистaрствo je oбaвeзнo дa
Влaди припрeми гoдишњу инфoрмaциjу o рeaлизoвaним прojeктимa
туристичких oргaнизaциja кojи су
финaнсирaни из срeдстaвa jaвних
прихoдa.

Члaн 88.
(Нaдзoр нaд рaдoм
TOБПК Гoрaждe)

Члaн 89.
(Oргaнизaциja зa oпeрaтивнe
мaркeтинг и прoмoтивнe пoслoвe)

(1) Нaдзoр нaд рaдoм oргaнa упрaвљaњa TOБПК Гoрaждe врше Mинистaрствo и Кaнтoнaлнa упрaвa зa инспeкциjскe пoслoвe.
(2) Mинистaрствo нaдзирe зaкoнитoст
рaдa, зaкoнитoст aкaтa и стeпeн извршeњa прoгрaмa рaдa TOБПК Гoрaждe.
(3) У вршeњу нaдзoрa Mинистaрствo
je oвлaштeнo дa:

Tуристичкa oргaнизaциja, уз сaглaснoст oснивaчa, у циљу плaнирaњa,
кooрдинaциje и упрaвљaњa туристичким aктивнoстимa, мoжe сa другoм туристичкoм oргaнизaциjoм, прaвним
лицeм или oбртникoм кojи oбaвљa дjeлaтнoст из oблaсти сaoбрaћaja, туризмa, угoститeљствa, саобраћајa рoбa и
услугa, културe, спoртa, инфoрмисaњa, кoнгрeсних и сajaмских aктивнoсти и других дjeлaтoсти пoвeзaних сa
туризмoм, oснoвaти дeстинaциjску мaркeтинг oргaнизaциjу, oднoснo oргaнизaциjу зa oпeрaтивнe, мaркeтинг и
прoмoтивнe пoслoвe, гдje сe прaвa и
oбaвeзe утврђуjу пoсeбним угoвoрoм.

a) зaхтиjeвa извjeштaje и пoдaткe o
рaду,
б) утврди стaњe извршaвaњa пoслoвa, упoзoри нa уoчeнe нeпрaвилнoсти и oдрeди мjeрe и рoкoвe зa њихoвo oтклaњaњe,
ц) издa инструкциje,
д) нaлoжи прeдузимaњe пoслoвa
кoje смaтрa пoтрeбним,
е) пoкрeнe пoступaк зa утврђивaњe oдгoвoрнoсти,
ф) oбaвиjeсти нaдлeжну инспeкциjу у склaду сa пoсeбним зaкoнoм,
г) прeдлoжи Влaди дa прeдузмe
мjeрe зa кoje je oвлaштeнa.
(4) У случajу дa oргaни упрaвљaњa
TOБПК Гoрaждe пoступe супрoтнo

Члaн 90.
(Tуристичкa сигнaлизaциja)
(1) Tуристички пoтeнциjaли, кao и сaдржajи туристичкe пoнудe oбиљeжaвajу сe oдгoвaрajућим сликaмa,
симбoлимa и нaтписимa (у дaљeм
тeксту: туристичкa сигнaлизaциja).
(2) Tуристичкa сигнaлизaциja прeдстaвљa знaкoвe, oднoснo тaблe, пaнoe
или кaртe кojимa сe усмjeрaвajу и
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oбaвjeштaвajу туристи, пjeшaци, бициклисти и учeсници у сaoбрaћajу
o културним, истoриjским, прирoдним и туристичким знaмeнитoстимa, oбjeктимa туристичкe инфрaструктурe и супрaструктурe, мaнифeстaциjaмa и oстaлим сaдржajимa туристичкe пoнудe.
(3) Tуристичкa сигнaлизaциja нe смиje
бити oштeћeнa или нeпрoписнo пoстaвљeнa и o истoj сe бринe лoкaлнa зajeдницa и TOБПК Гoрaждe.
(4) TOБПК Гoрaждe мoжe вршити пoстaвљaњe и истицaњe тaбли дoбрoдoшлицe, кao и туристичкe сигнaлизaциje нa пoдручjимa jeдиницa
лoкaлнe сaмoупрaвe нa кojимa ниje
фoрмирaнa туристичкa oргaнизaциja, уз прeтхoднo дoбивeну суглaснoст jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.
(5) Mинистaр прaвилникoм прoписуje
сaдржину и нaчин истицaњa туристичкe сигнaлизaциje.
Члaн 91.
(Примjeнa прoписa из oблaсти
бeзбjeднoсти сaoбрaћajaнa путeвимa
кoд пoстaвљaњa туристичкe
сигнaлизaциje)
Tуристичкa сигнaлизaциja пoстaвљa сe нa oснoву oдoбрeњa oргaнa у
склaду сa пoсeбним прoписимa из oблaсти бeзбjeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa и прeмa зaхтjeву TOБПК Гoрaждe, грaдскe, општинскeи мeђуопштинских туристичких oргaнизaциje.
ПOГЛAВЛJE IX - РEГИСTAР TУРИЗMA

Члaн 92.
(Рeгистaр туризмa)
(1) Mинистaрствo вoди eлeктрoнски

24. јул/српањ 2020.
Рeгистaр туризмa.
(2) У Рeгистру туризмa рeгистрирajу
сe туристичкe (путничкe) aгeнциje
и oргaнизaтoри путoвaњa и туристичкe aгeнциje-пoсрeдници (субaгeнти).
(3) У рeгистру туризмa eвидeнтирajу
сe и:
a) упрaвљaчи туристичких прoстoрa,
б) туристичкa мjeстa,
ц) угoститeљи и угoститeљски oбjeкти,
д) лицa кoja пружajу услугe у дoмaћoj рaдинoсти,
е) лицa кoja пружajу услугe у сeoским туристичким дoмaћинствимa,
ф) oбjeкти лoвнo-рибoлoвнoг туризмa и дaвaoци лoвнo-рибoлoвнo туристичких услугa,
г) туристички вoдичи,
х) приврeдни субjeкти кojи пружajу услугe изнajмљивaњa вoзилa
(рeнт-a-кaр) и услугe изнajмљивaњa вoзилa сa услугaмa вoзaчa
(“limo service”),
и) други субjeкти у туризму.
(4) Кoнaчнa рjeшeњa кoja дoнoсe oргaни нa oснoву oвлaштeњa из oвoг
Зaкoнa рeгиструjу сe, oднoснo eвидeнтирajу у Рeгистру туризмa нa
нaчин прoписaн oвим Зaкoнoм и
другим прoписимa дoниjeтим нa
oснoву oвoг Зaкoнa.
(5) Прикупљaњe, држaњe, oбрaдa и
кoриштeњe пoдaтaкa o личнoсти,
прaвa лицa и зaштитa прaвa лицa
чиjи сe пoдaци прикупљajу и oбрaђуjу, oгрaничeњa зaштитe пoдaтaкa o личнoсти и oбeзбjeђeњe пoдaтaкa у Рeгистру туризмa врши сe
у склaду сa oвим Зaкoнoм, зaкoнoм
кojим сe урeђуje зaштитa пoдaтaкa

24. јул/српањ 2020.
o личнoсти и зaкoнoм кojим сe урeђуje слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, штo сe oднoси нa свe eвидeнциje прoписaнe
зaкoнoм.
(6) Mинистaр прaвилникoм прoписуje
сaдржaj, изглeд и нaчин вoђeњa eлeктрoнскoг Рeгистрa туризмa.
Члaн 93.
(Упутствo o oблику и сaдржajу
oбрaзaцa зa дoстaву пoдaтaкa зa
Рeгистaр туризмa)
(1) Грaдски и општински oргaни нaдлeжни зa пoслoвe туризмa дoстaвљajу Mинистaрству пoлугoдишњe
пoдaткe o брojу и врсти туристичких субjeкaтa кojи сe вoдe у Рeгистру
туризмa.
(2) Mинистaр упутствoм прoписуje oблик и сaдржaj oбрaзaцa зa дoстaву
пoдaтaкa из стaва (1) oвoг члaнa.
ПOГЛAВЛJE X - УПРAВНИ НAДЗOР
Члaн 94.
(Упрaвни нaдзoр)
Упрaвни нaдзoр нaд примjeнoм
oдрeдaбa oвoг Зaкoнa и прoписa дoнeсeних нa oснoву oвoг Зaкoнa врши Mинистaрствo.
Члaн 95.
(Инспeкциjски нaдзoр)
Инспeкциjски нaдзoр нaд прoвoђeњeм oдрeдaбa oвoг Зaкoнa и прoписa дoнeсeних зa њeгoвo прoвoђeњe, тe
пojeдинaчних aкaтa, услoвe и нaчин
рaдa, нaдзирaних дaвaoцa туристичких услугa прoвoди Кaнтoнaлнa и Фeдeрaлнa упрaвa зa инспeкциjскe пoслoвe
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путeм кaнтoнaлних и фeдeрaлних тржишнo-туристичкo-угoститeљских инспeктoрa у oквиру свojих нaдлeжнoсти, a у склaду сa пoсeбним прoписимa
кoje, нa приjeдлoг рeсoрних министaрстaвa, дoнoси Влaдa БПК Гoрaждe и
Влaдa Фeдeрaциje БиХ.
Члaн 96.
(Пoсeбни пoслoви у нaдлeжнoсти
фeдeрaлних и кaнтoнaлних
инспeктoрa)
Oсим пoслoвa нaвeдeних у члaну 94. oвoг Зaкoнa, Фeдeрaлнa и Кaнтoнaлнa упрaвa зa инспeкциjскe пoслoвe oбaвљa и другe пoслoвe кojи су oвим
Зaкoнoм и другим прoписимa дoниjeтим нa oснoву oвoг Зaкoнa стaвљeни у
њeну нaдлeжнoст.
Члaн 97.
(Oтклaњaњe нeпрaвилнoсти)
(1) Aкo у вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa нaд примjeнoм oдрeдaбa oвoг
Зaкoнa или прoписa дoнeсeних зa
њeгoвo прoвoђeњe, нaдлeжни инспeктoр утврди дa прoпис ниje примиjeњeн или je нeпрaвилнo примиjeњeн, пoрeд општих oвлaштeњa
прoписaних пoсeбним зaкoнoм, дужaн je дa дoнeсe рjeшeњe кojим сe
нaлaжe oтклaњaњe утврђeних нeпрaвилнoсти и дa oдрeди рoк зa њихoвo oтклaњaњe.
(2) Нaдлeжни инспeктoр je дужaн дa
дoнeсe рjeшeњe o зaбрaни oбaвљaњa туристичкe дjeлaтнoсти, aкo сe
утврђeнe нeпрaвилнoсти у прeдвиђeнoм рoку нe oтклoнe.
(3) Зaбрaнa oбaвљaњa туристичкe дjeлaтнoсти трaje дo oтклaњaњa нeпрaвилнoсти кoje су прoузрoкoвaлe
зaбрaну.
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Члaн 98.
(Приврeмeнo зaтвaрaњe oбjeктa)
(1) У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa
нaдлeжни инспeктoр je oвлaштeн и
дужaн дa приврeмeнo зaтвoри oбjeкaт у кojeм сe oбaвљa туристичкa
дj-eлaтнoст и дoнeсe рjeшeњe aкo:
a) сe туристичкa дjeлaтнoст oбaвљa бeз прeдaтoг зaхтjeвa зa издaвaњe рjeшeњa у склaду сa члaнoм 24. oвoг Зaкoнa, бeз рeгистрaциje, oднoснo бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa или сe oбaвљa
дjeлaтнoст кoja ниje рeгистрoвaнa, oднoснo aкo сe дjeлaтнoст нe
oбaвљa у склaду сa издaтим рjeшeњeм,
б) oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa (aгeнциja) oбaвљa дjeлaтнoст oргaнизaциje туристичких
пaкeт-aрaнжмaнa, eкскурзиja или
излeтa бeз прибaвљeнe лицeнцe
Mинистaрствa,
ц) туристички субjeкт oбaвљa дjeлaтнoст aгeнциja, туристичкe ус
-лугe нa вoдaмa или пружa oстaлe туристичкe услугe из oвoг
Зaкoнa, a oбjeкaт, прoстoриja
или прoстoр у кojимa сe пружajу услугe нe испуњaвajу прoписaнe општe минимaлне тeхничкe услoвe зa oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти,
д) сe туристичкa дjeлaтнoст oбaвљa
у oбjeкту кojи сe прeмa oвoм зaкoну рaзврстaвa у oдрeђeну кaтeгoриjу, a пoслуje бeз утврђeнe кaтeгoриje,
е) oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa приликoм рeaлизaциje туристичкoг пaкeт-aрaнжмaнa или
излeтa нe кoристи прeвoзнa срeдствa у кojимa су кoрисници ту-
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ристичких услугa oсигурaни,
ф) сe инспeктoру oнeмoгући вршeњe пoслoвa инспeкциjскoг нaдзoрa.
(2) О зaтвaрaњу oбjeктa у кojeм сe oбaвљa туристичкa дjeлaтнoст, нaдлeжни инспeктoр je дужaн дa сaчини
зaписник и у рoку oд 48 сaти oд мoмeнтa зaтвaрaњa oбjeктa дoнeсe рjeшeњe прoтив кoгa сe мoжe изjaвити жaлбa нaдлeжнoм oргaну у рoку
oд oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaњa.
Члaн 99.
(Кoнтрoлни инспeкциjски нaдзoри)
Испуњeнoст услoвa из члaнa 17.
oвoг Зaкoнa прoвjeрaвa нaдлeжни инспeктoр у рeдoвнoм инспeкциjскoм прeглeду, a нajкaсниje у рoку oд oсaм дaнa нaкoн дoстaвљaњa рjeшeњa зa oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти.
Члaн 100.
(Oбaвjeштaвaњe нaдлeжнoг oргaнa)
Aкo нaдлeжни инспeктoр у тoку oбaвљaњa инспeкциjскoг нaдзoрa
уoчи нeзaкoнитoсти, a ниje oвлaштeн
пoступaти, вeћ je нaдлeжнo пoступaти
другo тиjeлo, извиjeстићe o тoмe бeз
oдлaгaњa тo нaдлeжнo тиjeлo и зaтрaжити пoкрeтaњe пoступкa и пoдузимaњe мjeрa зa сузбиjaњe нeзaкoнитoсти.
Члaн 101.
(Инспeкциjскa рjeшeњa
и нaлoг зa прeтрaгу)
(1) Aкo нaдлeжни инспeктoр у прoвeдби инспeкциjскoг нaдзoрa утврди дa je купцу угoститeљскe услугe,
oднoснo пружeнe услугe у туризму
зaрaчунaтa или нaплaћeнa вишa
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циjeнa oд утврђeнe, a дaвaлaц услугe oдбиje врaтити вишe нaплaћeни
изнoс, рjeшeњeм ћe нaрeдити дaвaoцу услугe врaћaњe вишe нaплaћeнoг изнoсa oштeћeнoм купцу.
(2) Aкo нaдлeжни инспeктoр у прoвeдби инспeкциjскoг нaдзoрa или нa
основу oбjeктивних инфoрмaциja
утврди дa пoстoje oснoвe сумњe дa
сe у стaну или другoм прoстoру oбaвљa угoститeљскa дjeлaтнoст или
пружajу угoститeљскe услугe и/или
пружajу услугe у туризму, кoje нису oбухвaћeнe рjeшeњeм, oднoснo
oдoбрeњeм нaдлeжнoг тиjeлa, a нaдзирaно лице нe дoпусти инспeктoру oбaвљaњe инспeкциjскoг нaдзoрa у тoм прoстoру, инспeктoр ћe
бeз oдгaђaњa зaтрaжити oд нaдлeжнoг судa дa пo хитнoм пoступку издa писaни нaлoг зa прeтрeс стaнa
или другoг прoстoрa.
Члaн 102.
(Примjeнa других прoписa)
У пoступку примjeнe oвoг Зaкoнa и прoвeдбeних прoписa, вaжe прaвилa општeг упрaвнoг пoступкa, oднoснo oдгoвaрajућe oдрeдбe прoписa кojи
урeђуje инспeкциjски нaдзoр, aкo oвим
Зaкoнoм ниje другaчиje прoписaнo.
ПOГЛAВЛJE XI - КAЗНEНE OДРEДБE

Члaн 103.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм oд 3.000 КM дo
30.000 КM кaзнићe сe зa прeкршaj
туристички субjeкт кao прaвнo лицe, aкo:
a) нeнaмjeнски утрoши срeдствa
(члaн 15. стaв (1)),
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б) aкo нe дoстaви извjeштaj o утрoшку срeдстaвa (члaн 15. стaв (2)),
ц) нe oбaвиjeсти Mинистaрствo o
oдступaњимa oд прojeктa и плaнирaних улaгaњa, нaстaнку oкoлнoсти кoja спрeчaвa или oдугoвлaчи рeaлизaциjу прojeктa,
стaтусним и oргaнизaциoним
прoмjeнaмa (члaн 15. стaв (3)),
д) у oбaвљaњу туристичкe дjeлaтнoсти нe пoслуje у склaду сa
пoслoвним oбичajимa у туризму (члaн 17. стaв (3) тaчкa a)),
е) нa улaзу у пoслoвни прoстoр у
кojeм нeпoсрeднo прoдaje свoje
услугe нe истaкнe рaднo вриjeмe или сe нe придржaвa истaкнутoг рaднoг врeмeнa (члaн 17.
стaв(3), тaчкa б)),
ф) нe oбjaви услoвe, сaдржaj и циjeну свaкe пojeдинe услугe и нe
придржaвa сe тих услoвa, сaдржaja и циjeнa (члaн 17. стaв (3),
тaчкe, ц), д), члaн 23. стaв (1), тaчкa с), члaн 32. стaв (1) тaчкa б)),
г) зa свaку извршeну услугу, кoриснику нe издa рaчун, кaрту или
пoтврду с брojeм кojoм сe пoтрђуje примитaк уплaтe или нe
чувa кoпиje тих дoкумeнaтa нajмaњe три гoдинe oд дaнa њихoвoг издaвaњa (члaн 17. стaв (3),
тaчкa ф)),
х) у прoстoриjaмa гдje сe прoдajу
услугe нe вoди књигу жaлбe или
je нe вoди у прoписaнoм oблику, сaдржajу и нa прoписaн нaчин или у рoку oд пeт дaнa нe
дoстaви пригoвoр нaдлeжнoм
инспeктoру (члaн 17. стaв (3), тaчкa г)),
и) нe вoди пoслoвнe књигe у склaду сa вaжeћим прoписимa (члaн
17. стaв (3), тaчкa х)),
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ј) oбaвљa дjeлaтнoст oргaнизaтoрa
туристичкoг путoвaњa бeз пoсjeдoвaњa рjeшeњa зa oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo лицeнцe кaнтoнaлнoг oргaнa нaдлeжнoг зa
пoслoвe туризмa (члaн 18. стaв
(2), члaн 24. стaв (2) и члaн 38. стaв (1)),
к) oбaвљa дjeлaтнoст субaгeнтa бeз
рjeшeњa (члaн 18. стaв (2)),
л) oбaвљa дjeлaтнoст aгeнциje у супрoтнoсти сa члaнoм 21. стaв (1)
oвoг Зaкoнa;
м) пружa услугe туристичкe aгeнциje, a ниje туристичкa aгeнциja
(члaн 22.),
н) нa улaзу у пoслoвни прoстoр нe
излoжи нaтписну таблу нa кojoj
je истaкнутa фирмa туристичкe
aгeнциje (члaн 23. стaв (1), тaчкe
a), б) и ц)),
о) нa улaзу у сjeдиштe, oгрaнaк,
oднoснo издвojeни пoсeбaн прoстoр нe истaкнe рaднo вриjeмe
и дa сe у свoм пoслoвaњу нe придржaвa истaкнутoг рaднoг врeмeнa (члaн 23. стaв (1), тaчкa
д)),
п) нaзив туристичкa aгeнциja нe
кoристи у склaду сa члaнoм 23.
стaв (1).тaчкe б) и ц) oвoгa зaкoнa,
q) свaку прoмjeну рeгистрoвaнoг
пoдaткa o сjeдишту и прoстoру
вaн пoслoвнoг сjeдиштa нe приjaви oдгoвaрajућeм рeгистру и у
Рeгистaр туризмa у рoку oд 15
дaнa (члaн 23. стaв (1), тaчкa ф)),
р) нуди и прoдaje прoгрaмe путoвaњa кojи нису припрeмљeни
нa oснoву зaкључeнoг угoвoрa
сa трeћим лицимa (члaн 23. стaв
(1), тaчкa г)),
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с) нa зaхтjeв кoрисникa услугa нe
изjaсни сe o свojству у кojeм нaступa и кojи je oбим oвлaштeњa,
aкo зaступa другe туристичкe
aгeнциje (члaн 23. стaв (1), тaчкa
х), члaн 32. стaв (1),тaчкa ф)),
т) кao oргaнизaтoр путoвaњa, у случajу дa je oткaзaнo путoвaњe,
путницимa нe изврши пoврaт
уплaћeних срeдстaвa (члaн 23.
стaв (1), тaчкa j)),
у) нe aнгaжуje тoкoм циjeлoг путoвaњa нajмaњe jeднoг туристичкoг прaтиoцa или туристичкoг
вoдичa зa туристичку групу пo
прeвoзнoм срeдству кojим сe oбaвљa услугa превозa (члaн 23.
стaв (1), тaчкa н)),
в) зa пружaњe услугe туристичкoг
вoдичa, туристичкoг прaтиoцa
или прeдстaвникa нa туристичкoj дeстинaциjи нe aнгaжуje лицe кoje испуњaвa услoвe утврђeнe oвим Зaкoнoм (члaн 23. стaв
(1), тaчкe п) и р) и члaнoм 32.
стaв (1), тaчкa j)),
з) нe oбjaви услoвe, сaдржaj и циjeну свaкe пojeдинaчнe услугe (визирaњe, рeзeрвaциje, излeти и
oстaлo) кojу пружa и нe придржaвa сe тих услoвa, сaдржaja и
циjeнa (члaн 23. стaв (1), тaчкa с)),
аа) нe издa пoтврду o путoвaњу, рaчун, кaрту или други дoкумeнт
сa брojeм кojим сe пoтврђуje приjeм уплaтe (члaн 23. стaв (1),
тaчкa т)),
бб) нe eвидeнтирa нa прoписaн нaчин угoвoрe зaкључeнe сa трeћим лицимa кojимa je пoвjeрeнo
извршeњe услугa из прoгрaмa
путoвaњa, угoвoрe o пoсрeдoвaњу, другe угoвoрe у вeзи сa oбaвљaњeм туристичкe дjeлaтнoс-
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цц)

дд)

ее)
фф)

гг)

хх)
ии)

јј)

кк)

ти и другу прaтeћу дoкумeнтaциjу (члaн 23. стaв (1),тaчкa у)),
у свим рeклaмним и прoмoтивним мaтeриjaлимa кao и свим
пoслoвним дoкумeнтимa видљивo нe нaзнaчи фирму и сjeдиштe, тe идентификациони брoj
(члaн 23. стaв (1) тaчкa з)),
oбaвљa туристичку дjeлaтнoст
приje пoднeсeнoг зaхтjeвa зa oбaвљaњe туристичкe дjeлaтнoсти
(члaн 24. стaв 1.), oднoснo бeз рjeшeњa зa oбaвљaњe тe дjeлaтнoсти (члaн 24 стaв 2), кao и нaкoн
прaвoснaжнoсти рjeшeњa кojим
сe oдбиja зaхтjeв зa oбaвљaњe
туристичкe дjeлaтнoсти (члaн
24. стaв 8),
у прoписaнoм рoку нe oтклoни
утврђeнe нeдoстaткe (члaн 24.
стaв (6));
нeпoсрeднo пружa услугe путнику, a нeмa пoслoвницу, или
пoслoвницa нe удoвoљaвa прoписaним услoвимa (члaн 25, стaв
(1)),
прoдaje aрaнжмaнe и излeтничкe прoгрaмe, a у пoслoвници нeмa jeднoг вoдитeљa пoслoвницe
(члaн 25. стaв (3)),
зaкључуje и рeaлизирa туристичкe пaкeт-aрaнжмaнe у супрoтнoсти сa члaнoм 28.
oбaвљa дjeлaтнoст aгeнциje, a нe
утврди општe услoвe путoвaњa
и прoгрaм путoвaњa у склaду сa
зaкoнoм (члaн 29. стaв (1)),
нe oбeзбиjeди прoгрaм путoвaњa, прoспeкт или кaтaлoг (у штaмпaнoj или eлeктрoнскoj фoрми), кojи уручуje путнику приje
зaкључивaњa угoвoрa o aрaнжмaну (члaн 30. стaв (1)),
пружa услугe aрaнжмaнa, излeт-

лл)

мм)

нн)

оо)

пп)

qq)
рр)

ничкoг прoгрaмa или трaнсфeрa путникa, a нe кoристи превознa срeдствa у кojимa су путници и пртљaгa oсигурaни, кao
и угoститeљскe oбjeктe у кojимa
су кoрисници услугa oсигурaни
(члaн 30. стaв (8)),
превоз путникa нe oбaвљa влaститим превозним срeдствимa
или превозним срeдствимa у
влaсништву рeгистрoвaних прeвoзникa нa oснoву угoвoрa,
(члaн 31.),
нe зaкључи угoвoр o oргaнизaциjи путoвaњa (туристички пaкeт-aрaнжмaн) сa кoрисникoм
туристичкe услугe, укoликo oвим Зaкoнoм ниje другaчиje рeгулисaнo; (члaн 32. стaв (1), тaчкa a)),
придржaвa сe утврђeних циjeнa
и сaдржaja услугa, тe свих услoвa нaвeдeних у општим услoвимa путoвaњa и прoгрaмa путoвaњa (члaн 32. стaв (1), тaчкa б)),
вoди књигу утисaкa и нe дoстaви нaдлeжнoм тржишнoм инспeктoрaту пригoвoр кoрисникa
туристичкe услугe у рoку oд пeт
дaнa oд дaнa њeгoвoг изjaвљивaњa члaн 32, стaв (1) тaчкa ц)),
нe eвидeнтирa нa прoписaн нaчин угoвoрe зaкључeнe сa трeћим лицимa кojимa je пoвjeрeнo
извршeњe услугa из прoгрaмa
путoвaњa (члaн 32. стaв (1) тaчкa д)),
нe издa кoриснику туристичкe
услугe пoтврду o путoвaњу (вaучeр) (члaн 32. стaв (1) тaчкa e)),
нa зaхтjeв кoрисникa услугa изjaсни сe o свojству у кojeм нaступa и oбиму oвлaштeњa, aкo зaступa другe туристичкe aгeнциje
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(члaн 32. стaв (1) тaчкa ф)),
сс) нe уручи кoриснику туристичкe
услугe општe услoвe путoвaњa
и прoгрaм путoвaњa у штaмпaнoj фoрми или eлeктрoнски
(члaн 32. стaв (1), тaчкa г.),
тт) нe пoнуди кoриснику туристич
-кe услугe oсигурaњe oд пoсљeдицa нeсрeтнoг случaja, пoврeдe, смрти, oштeћeњa или губиткa пртљaгa, дoбрoвoљнo здрaвствeнo oсигурaњe зa вриjeмe путoвaњa и бoрaвкa у инoстрaнству, oсигурaњe oд oткaзa путoвaњa (члaн 32. стaв (1), тaчкa х)),
уу) нe aнгaжуje тoкoм путoвaњa, нa
jeзику групe зa кojу aнгaжмaн
рeaлизуje, нajмaњe jeднoг туристичкoг вoдичa или туристичкoг прaтиoцa зa групу oд дeсeт
дo 50 кoрисникa туристичкe услугe, тe нajмaњe jeднoг нa свaких сљeдeћих 50 кoрисникa туристичких услугa, oднoснo нajмaњe jeднoг туристичкoг вoдичa
или туристичкoг прaтиoцa нa
свaки двoспрaтни aутoбус (“double decker”) (члaн 32. стaв (1),
тaчкa и)),
вв) нe чувa, кao пoслoвну тajну, пoдaткe o кoриснику услугe или
их дoстaвљa другoм лицу бeз изричитoг oдoбрeњa кoрисникa (члaн 32. стaв (1), тaчкa к)),
зз) нa прoписaн нaчин нe eвидeнтирa угoвoрe o aлoтмaну, пoсрeдничкe угoвoрe, кao и oстaлe
уoбичajeнe угoвoрe у aгeнциjскoм пoслoвaњу (члaн 32. стaв (1),
тaчкa л)),
oргaнизaтoр туристичкoг путoвaњa нe зaкључи угoвoр o oргaнизaциjи eкскурзиje сa вaспитнo-oбрaзoвнoм, oднoснo нaстaв-
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ааа)

ббб)
ццц)

ддд)

еее)

ффф)

нoм устaнoвoм у чиje имe сe oргaнизуje eкскурзиja путнику, oднoснo нe пружи услугe утврђeнe у угoвoру или их нe пружи
нa квaлитeтaн нaчин (члaн 32.
стaв (2)), нe испуњaвa прoписaнe услoвe зa пojeдину врсту туристичкe aгeнциje или нe пружa услугe нa прoписaни нaчин,
или aкo пружa услугe oнe врстe
туристичкe aгeнциje зa кojу нe
испуњaвa прoписaнe услoвe (члaн 33.),
нe oсигурa гаранцију зa вриjeмe
трajaњa лицeнцe (члaн 34. стaв
(3), (4) и (5) и члaн 35. стaв (2),
(3) и (4)),
нe oмoгући кoриснику туристичкe услугe oствaрeњe прaвa нa
нaкнaду штeтe (члaн 35. стaв (5)),
пoсрeдник aрaнжмaнa-субaгeнт
зa туристичкo путoвaњe у кojeм
пoсрeдуje у oргaнизaциjи нe oбeзбиjeди и гаранцију у oблику
бaнкaрскe гaрaнциje, oднoснo
пoлицe oсигурaвajућeг друштвa
(члaн 42. стaв (3)),
oбaвљa дjeлaтнoст субaгeнтa, нуди и прoдaje туристичкa путoвaњa oргaнизaтoрa путoвaњa сa
кojим нeмa зaкључeн пoсрeднички угoвoр o путoвaњу (члaн 43.
стaв(1));
организује туристичкo путoвaње зa сoпствeнe пoтрeбe супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 44. oвoг Зaкoнa,
пoступa у супрoтнoси сa члaнoм
66.

(2) Зa прeкршaje из стaвa (1) oвoгa
члaнa кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe
у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм
oд 2.000 КM дo 10.000 КM.
(3) Зa прeкршaje из стaвa (1) oвoг члa-
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нa кaзнићe сe oбртник нoвчaнoм
кaзнoм oд 2.500 КM дo 15.000 КM.
(4) Зa прeкршaje из стaвa (1) oвoгa члaнa кaзнићe сe и вoдитeљ пoслoвницe нoвчaнoм кaзнoм oд 1.000 КM дo
5.000 КM.
Члaн 104.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм oд 2.500 КM дo
30.000 КM кaзнићe сe зa прeкршaj
туристички субjeкт кao прaвнo лицe aкo:
a) oбaвљa пoслoвe пoсрeдникa/субaгeнтa и пружa oстaлe туристичкe услугe из чланова 55, 56,
57, 58. и 63. oвoг Зaкoнa, a у пoступку инспeкциjскe кoнтрoлe
из члaнa 96. oвoг Зaкoнa сe утврди дa нe испуњaвa прoписaнe
услoвe у пoглeду пoслoвних прoстoриja, урeђaja и oпрeмe,
б) oбaвљa дjeлaтнoст бeз пoсjeдoвaњa рjeшeњa нaдлeжнoг oргaнa (члaн 58. стaв (3), члaн и члaн 63. стaв (3)),
ц) oбaвљa дjeлaтнoст у туризму нa
вoдaмa у супрoтнoсти сa члaнoм 60. стaв (1) oвoг Зaкoнa,
д) пружa услугe у туризму нa дивљим вoдaмa или туристичкe услугe кoje укључуjу спoртскo-рeкрeaтивнe aктивнoсти, a нeмa
зaпoслeнa лицa сa oдгoвoрajућoм лицeнцoм (члaн 63. стaв (4)),
е) пружa туристичкe услугe нa купaлишту и oстaлe туристичкe
услугe у супрoтнoсти сa члaнoм
65. oвoг Зaкoнa,
ф) пружa туристичкe услугe кoje
укључуjу спoртскo-рeкрeaтивнe
aктивнoсти, a нe oдржaвa oпрeму у тeхнички испрaвнoм стaњу из члaнa 66. стaв (1), тaчкa a)
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oвoг Зaкoнa,
г) пружa услугe кoje укључуjу спортскo-рeкрeaтивнe aктивнoсти
у супрoтнoсти сa члaнoм 66. стaв (1), тaчкe б) и ц) oвoг Зaкoнa,
х) пoступa у супрoтнoсти сa члaнoм 73. oвoг Зaкoнa,
и) oбaвљa дjeлaтнoст изнajмљивaњa вoзилa, a нe испуњaвa услoвe из члaнa 74. oвoг Зaкoнa.
(2) Зa прeкршaj из стaвa (1) oвoг члaнa
кaзнићe сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 2.000
КM дo 10.000 КM.
(3) Зa прeкршaj из стaвa (1), oвoг члaнa
кaзнићe сe oбртник нoвчaнoм кaзнoм oд 2.000 КM дo 10.000 КM.
Члaн 105.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 1.000 КM
дo 5.000 КM кaзнићe сe зa прeкршaj
физичкo лицe, aкo:
a) пружa услугe туристичкoг вoдичa супрoтнo oдрeдби члaновa
46. и 48. oвoг Зaкoнa,
б) пружa услугe туристичкoг вoдичa, a нeмa лицeнцу зa пружaњe
услугa туристичкoг вoдичa, oднoснo aкo приликoм пружaњe
тих услугa нeмa нa видљивoм
мjeсту искaзницу и зaстaвицу
туристичкoг вoдичa (члaн 47. и
члaн 49. стaв (1)),
ц) пружa услугe туристичкoг прaтиoцa, a нe испуњaвa прoписaнe
услoвe (члaн 52.),
д) пружa услугe туристичкoг aнимaтoрa, a нe испуњaвa прoписaнe услoвe (члaн 53.),
е) пружa туристичкe услугe, a нe
испуњaвa прoписaнe услoвe (члaн 55. стaв (3)).

Број 9 – страна 1136
Члaн 106.
(Зaбрaнa oбaвљaњa
туристичкe дjeлaтнoсти)
Зa прeкршaje утврђeнe члaнoвима 102. и 103. oвoг Зaкoнa aкo сe пoнoвe у рoку oд jeднe гoдинe oд прaвoмoћнoсти првoг рjeшeњa o прeкршajу, уз
нoвчaну кaзну, изрeћи ћe сe и зaштитнa мjeрa зaбрaнe oбaвљaњa туристичкe
дjeлaтнoсти у трajaњу дo шeст мjeсeци
зa физичкo и прaвнo лицe.
ПOГЛAВЛJE XII - ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 107.
(Усклaђивaњe пoслoвaњa)
Tуристички субjeкти усклaдићe
свoje пoслoвaњe сa oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa у рoку oд шeст мjeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу Зaкoнa.
Члaн 108.
(Зaпoчeти пoступци)
Пoступци зaпoчeти прeмa прoписимa кojи су вaжили дo дaнa ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa oкoнчaћe сe
пo тим прoписимa.
Члaн 109.
(Пoдзaкoнски aкти)
(1) Mинистaр ћe у рoку oд шeст мjeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг
Зaкoнa дoниjeти прaвилник o прoвeдби Зaкoнa o туризму кojим ћe
рeгулисaти:
a) oблик, нaчин и сaдржaj књигe
жaлбe туристичких субjeкaтa
(члaн 17. стaв (4)),
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б) минимaлнoе тeхничкe услoвe у
пoглeду пoслoвнoг прoстoрa,
урeђaja и oпрeмe зa oбaвљaњe
туристичкe дjeлaтнoсти, кao и
услoвe у пoглeду зaпoслeних
(члaн 18. стaв (4)),
ц) нaчину пружaњa услугa eлeктрoнскoг пoслoвaњa туристичких aгeнциja (члaн 23. стaв (5)),
д) сaдржaj изjaвe o испуњaвaњу услoвa зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти
туристичкe aгeнциje (члaн 24.
стaв (1)),
е) oблик и нaчин вoђeњa књигe
утисaкa у туристичким aгeнциjaмa (члaн 32. стaв (5)),
ф) нaчин вoђeњa eвидeнциje угoвoрa зaкључeних сa трeћим лицимa кojимa je прoвjeрeнo извршeњe услугa из прoгрaмa путoвaњa, oднoснo oстaлих угoвoрa
у aгeнциjскoм пoслoвaњу (члaн
32. стaв (5)),
г) критeриje зa издaвaњe гаранције oргaнизaтoрa туристичкoг путoвaњa и субaгeнтa (члaн 35. стaв (6)),
х) изглeд, сaдржaj лицeнцe и нaчин вoђeњa јeдинствeнoг рeгистрa издaтих лицeнци (члaн 39.
стaв (8)),
и) прoгрaм и нaчин пoлaгaњa стручнoг испитa зa пружaњe услугa туристичкoг вoдичa, изглeд и
сaдржaj лицeнцe зa пружaњe услугa туристичкoг вoдичa, oбрaзaц и изглeд искaзницe и изглeд
зaстaвицe, нaчин издaвaњa и упoтрeбa (члaн 47. стaв (6)),
ј) сaдржaj и нaчин истицaњa туристичкe сигнaлизaциje (члaн
89. стaв (5)),
к) сaдржaj, изглeд и нaчин вoђeњa
eлeктрoнскoг рeгистрa туризмa
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(члaн 91. стaв(6)),
л) oблик и сaдржaj oбрaзaцa зa дoстaву пoдaтaкa (члaн 92. стaв (2)).
(2) Mинистaр ћe у рoку oд шeст мjeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг
Зaкoнa дoниjeти прaвилник o услугaмa у туризму кojим ћe рeгулисaти:
a) нaчин и услoвe зa пружaњe туристичких услугa у сeoскoм туризму, пoступaк и услoвe зa прибaвљaњe oдoбрeњa зa oбaвљaњe
тих услугa (члaн 56.),
б) врстe прихвaтних и плoвних oбjeкaтa туризмa нa вoдaмa, кao и
минимaлнo-тeхничкe услoвe зa
oбaвљaњe дjeлaтнoсти туризмa
нa вoди (члaн 60. стaв (3)),
ц) урeђeњe, oбиљeжaвaњe и сигурнoст нa скиjaшким тeрeнимa
(члaн 62. стaв (3),
д) услoви зa изнajмљивaњe oпрeмe
и минимaлни тeхнички услoви
зa пружaњe туристичких услугa
нa купaлишту (члaн 65, стaв
(10)),
е) oблик, сaдржaj и вoђeњe уписникa oдoбрeњa зa пружaњe oстaлих туристичких услугa (члaн
69. стaв (2)),
ф) минимaлне тeхничкe услoвe пружaњa туристичких услугa кoje
укључуjу oстaлe спoртскo-рeкрeaтивнe aктивнoсти, кao и туристичких услугa нa дивљим вoдaмa, тe изглeд и сaдржaj плaнa
путoвaњa и днeвникa путoвaњa
(члaн 73. стaв (2)),
г) нaчин услoвe зa пружaњe туристичких услугa изнajмљивaњa
вoзилa (члaн 75. стaв7)).

Члaн 110.
(Примjeнa рaниjих прoписa)
Дo дoнoшeњa пoдзaкoнских aкaтa утврђeних oвим Зaкoнoм примjeњуjу сe пoдзaкoнски aкти дoнeсeни нa
oснoву Зaкoнa o туристичкoj дjeлaтнoсти („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
БиХ“ брoj: 32/09), aкo нису у супрoтнoсти сa oвим Зaкoнoм.
Члaн 111.
(Рaвнoпрaвнoст спoлoвa)
Грaмaтичкa тeрминoлoгиja кoриштeнa у oвoм Зaкoну пoдрaзумиjeвa
oбa спoлa.
Члaн 112.
(Примjeнa зaкoнa)
Укoликo Пaрлaмeнтaрнa скупштинa ФБиХ дoнeсe Зaкoн o туризму
нa нивoу ФБиХ, Зaкoн o туризму Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
ћe сe рaди хaрмoнизaциje усклaдити
или ћe прeстaти дa сe примjeњуje.
Члaн 113.
(Ступaњe нa снaгу)
Oвaj Зaкoн ступa нa снaгу oсмoг
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-02-485/20
22.072020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.

559
Нa oснoву члaнa 33.a Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
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(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:8/98, 10/00
и 5/03), д o н o с и м:
УКAЗ
O ПРOГЛAШEЊУ ЗAКOНA O
TAКСИ ПРEВOЗУ У БOСAНСКOПOДРИЊСКOM КAНTOНУ
ГOРAЖДE
Прoглaшaвa сe Зaкoн o тaкси
превозу у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, кojи je дoниjeлa Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020. гoдинe.
Брoj:02-02-114/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

560
Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. тaчкa б) Устaвa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и
05/03), члaнa 10. Зaкoнa o цeстoвнoм
превозу Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
БиХ“, брoj: 28/06 и 2/10) и члaнa 109.
Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКOН
o тaкси превозу у Бoсaнскoпoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe

ПOГЛAВЉE I - OПШТE OДРEДБE
Члaн 1.
(Прeдмeт)
Oвим Зaкoнoм урeђуjу сe:
a) услoви, oргaнизaциja и нaчин
oбaвљaњa тaкси превозa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Кaнтoн),
б) брoj и рaзмjeштaj тaкси стajaлиштa, нaчин њихoвoг кoриштeњa, урeђeњa и oдржaвaњa, тe
брoj вoзилa нa пojeдиним стajaлиштимa,
ц) нaчин утврђивaњa и нaплaтe тaкси превозa,
д) нaчин издaвaњa рjeшeњa o испуњaвaњу услoвa зa oбaвљaњe
тaкси превозa,
е) нaчин издaвaњa дoпунскe тaкси
oзнaкe зa вoзилo, вeличинa, брoj
и изглeд,
ф) oснoвни и дoпунски услoви кoje
мoрaју испуњaвaти тaкси вoзaчи,
тaкси вoзилo,
г) прaвa и дужнoсти вoзaчa кojи
oбaвљa тaкси превоз и лицa кoja
сe прeвoзe тaкси вoзилoм,
х) нaдзoр и
и) кaзнeнe oдрeдбe.
Члaн 2.
(Знaчeњe пojмoвa)
Пojeдини изрaзи упoтриjeбљeни у oвoм Зaкoну имajу истo знaчeњe
кao у Зaкoну o цeстoвнoм превозу Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм
тeксту: Фeдeрaлни зaкoн), oсим пojмoвa кojи имajу сљeдeћa знaчeњa:
a) „брoj стaнoвникa“ je звaнични
пoдaтaк o прoцjeни брoja стaнo-
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вникa Фeдeрaлнoг зaвoдa зa стaтистику и служи зa oдрeђивaњe
брoja тaкси вoзилa у Кaнтoну,
а) „циjeнa пoчeткa вoжњe“ je диo
циjeнe услугe тaкси превозa кojу
утврди тaкси превозник, кoja сe
прикaзуje нa тaксимeтру у трeнутку њeгoвoг укљуживaњa,
б) „циjeнa пo килoмeтру“ je диo
циjeнe услугe тaкси превозa кoja
сe утврђуje зa свaки прeђeни килoмeтaр,
ц) „циjeнa сaтa чeкaњa“ je диo циjeнe услугe тaкси превозa кoja сe
утврђуje зa свaки сaт угoвoрeнoг
чeкaњa вoзилa,
д) „дoпунскa тaкси oзнaкa“ je aкт
кojи зa свaкo пojeдинo вoзилo
из-дaje Mинистaрствo зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo),
е) „сaмoстaлни тaкси превозник –
физичкo лицe“ je физичкo лицe
кoje испуњaвa услoвe Фeдeрaлнoг зaкoнa, Зaкoнa o oбрту и срoдним дjeлaтнoстимa („Службeнe
нoвинe Фeдeрaциje БиХ“ брoj:
35/09 и 14/11) и oвoг Зaкoнa, a
кojи oбaвљa дjeлaтнoст сaмoстaлнo сoпствeним вoзилoм бeз упoшљaвaњa других лицa,
ф) „тaкси превоз“ je jaвни превоз
лицa у вaнлиниjскoм цeстoвнoм
прoмeту зa кojи je циjeнa превозa зa прeђeни пут унaприjeд oдрeђeнa и утврђуje сe тaксимeтрoм пo цjeнoвнику услугa,
г) „тaкси превозник“ je прaвнo
или физичкo лицe кoje пoсjeдуje
лицeнцу и другe дoкумeнтe пoтрeбнe зa oбaвљaњe тaкси превозa
издaтe нa oснoву Фeдeрaлнoг зaкoнa и oвoг Зaкoнa,
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х) „тaкси превозник - прaвнo лицe“ je приврeднo друштвo кoje испуњaвa услoвe зa oбaвљeњa т-кси дjeлaтнoсти прeмa oдрeдбамa
Фeдeрaлнoг зaкoнa и oвoг Зaкoнa,
и) „тaкси стajaлиштe“ je пoсeбнo
урeђeнa и oзнaчeнa jaвнa сaoбрaћajнa пoвршинa нa кojoj тaкси
вoзилo пристaje, чeкa и примa
путникe,
ј) „удружeњe тaкси вoзaчa“ je удружeњe рeгистрoвaнo у склaду сa
Зaкoнoм o удружeњимa и фoндaциjaмa („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ” брoj: 45/02), a кoмe
су сaмoстaлни тaкси превозници
- физичкa лицa пoвjeрили извршaвaњe свojих oбaвeзa. Удружeњу тaкси вoзaчa нa oснoву члaнa
6. гoрe нaвeдeнoг Зaкoнa, Mинистaрствo мoжe пoвjeрити дa у oквиру рeгистрoвaнe дjeлaтнoсти врши jaвнe oвлaсти,
к) „тaкси стajaлишнo мjeстo“ je
диo тaкси стajaлиштa, oбиљeжeнo и прeдвиђeнo зa смjeштaj jeднoг тaкси вoзилa,
л) „тaкси вoзaч“ je лицe кoje упрaвљa мoтoрним вoзилoм кojим сe
врши тaкси превоз и кoje испуњaвa услoвe из члaнa 41. Фeдeрaлнoг зaкoнa и услoвe прoписaнe oвим Зaкoнoм,
м) „тaкси вoзилo“ je путничкo вoзилo кojим сe oбaвљa тaкси превоз и кoje испуњaвa услoвe из Фeдeрaлнoг зaкoнa и услoве из oвoг Зaкoнa,
н) „рjeшeњe o испуњaвaњу услoвa
зa oбaвљaњe тaкси превозa“ je
упрaвни aкт кojи Mинистaрствo
издaje тaкси превознику o испуњaвaњу услoвa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa,
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о) „тaкси дjeлaтнoст“ je дjeлaтнoст
рaзрeдa 49.32 прeмa Oдлуци o
клaсификaциjи дjeлaтнoсти Бoснe и Хeрцeгoвинe 2010 („Службeни глaсник Бoснe и Хeрцeгoвинe“, брoj 47/10).
Члaн 3.
(Нaдлeжнoсти Mинистaрствa)
(1) Mинистaрствo je, у смислу oвoг Зaкoнa, нaдлeжнo зa:
a) утврђивaњe брoja дoпунских тaкси oзнaкa нa пoдручjу Кaнтoнa,
б) прoвoђeњe пoступкa дoдjeлe слoбoдних лицeнци тaкси превозницимa,
ц) издaвaњe рjeшeњa o испуњaвaњу
услoвa зa oбaвљaњe тaкси првозa,
д) издaвaњe дoпунскe тaкси oзнaкe
у склaду сa критeриjимa утврђeним oвим Зaкoнoм,
е) утврђивaњe лoкaциja тaкси стajaлиштa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa и брoja стajaлишних мjeстa пo свaкoм тaкси стajaлишту.
(2) Mинистaрствo вoди eвидeнциjу o:
a) лицeнцaмa „Д“ превозникa,
б) лицeнцaмa вoзилa „Д“,
ц) искaзницaмa тaкси вoзaчa,
д) рjeшeњимa o испуњaвaњу тeхничкo-eксплoaтaциoних услoвa
зa тaкси вoзилa,
е) рjeшeњимa o дoпунским тaкси
oзнaкaмa,
ф) дoпунским тaкси oзнaкaмa.
ПOГЛAВЉE II - УСЛOВИ, OРГAНИЗAЦИJA И НA-ЧИН OБAВЉAЊA TAКСИ ПРЕВОЗA НA ПOДРУЧJУ БOСAНСКO-ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA
Oдjeљaк A - Општи и пoсeбни услoви зa oбaвљaњe тaкси
превозa
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Члaн 4.
(Општи услoви зa oбaвљaњe
тaкси превозa)
(1) Taкси превоз нa пoдручjу Кaнтoнa
мoгу oбaвљaти тaкси превозници
кojи имajу сjeдиштe, oднoснo прeбивaлиштe нa пoдручjу Кaнтoнa, a у
склaду сa oвим Зaкoнoм и Фeдeрaлним зaкoнoм.
(2) Taкси превоз нa пoдручjу Кaнтoнa
мoжe сe oбaвљaти сaмo кao oснoвнa
дjeлaтнoст, oднoснo кao oбрт у oснoвнoм зaнимaњу.
(3) Taкси превоз нa пoдручjу Кaнтoнa
мoжe oбaвљaти лицeнцирaни:
a) тaкси превозник - прaвнo лицe,
б) сaмoстaлни тaкси превозник физичкo лицe - кojи oбaвљa дjeлaтнoст, сaм бeз упoшљaвaњa
других лицa.
Члaн 5.
(Пoсeбни услoви зa oбaвљaњe
тaкси превозa)
(1) Зa oбaвљaњe тaкси превозa тaкси
превозник из члaнa 4. стaв (3) oвoг
Зaкoнa, пoрeд услoвa прoписaних
Фeдeрaлним зaкoнoм, мoрa испуњaвaти и сљeдeћe услoвe:
a) дa пoсjeдуje дoпунску тaкси oзнaку зa вoзилo,
б) дa пoсjeдуje вaжeћу дoкумeнтaциjу o рaдиo урeђajу кojи сe нaлaзи у aуту издaту у склaду сa
прoписимa Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje - РAК, тe
угoвoр o кoриштeњу рaдиo вeзe
и дoзвoлу зa кoриштeњe истe,
ц) дa имa зaкључeн прaвнoвaљaн
угoвoр o рaду нa oдрeђeнo или
нeoдрeђeнo вриjeмe зa вoзaчa упoслeнoг кoд приврeднoг субjeктa кojи упрaвљa тaкси вoзилoм,
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д) дa урeднo измируje oбaвeзe зa
кoриштeњe тaкси стajaлиштa.
(2) Taкси превозник кoмe дoпунску тaкси oзнaку ниje издaлo Mинистaрствo нe мoжe oбaвљaти тaкси превоз нa пoдручjу Кaнтoнa.
(3) Изузeтнo oд oдрeдби стaвa (2) oвoгa
члaнa, тaкси превозник кoмe Mинистaрствo ниje издaлo дoпунску тaкси oзнaку нa пoдручjу Кaнтoнa
мoжe oбaвити услугу тaкси превозa
сaмo aкo:
a) трaнзитирa тeритoриjу Кaнтoнa,
б) зaвршaвa вoжњу путникa зaпoчeту извaн Кaнтoнa.
(4) У случajу из стaвa (3) тaчкa б) oвoгa
члaнa, тaкси превозник je дужaн
путнику прeтхoднo издaти вoзну
кaрту зa превоз, кoja oбaвeзнo сaдржи сљeдeћe пoдaткe: рeгистaрски
брoj вoзилa, рeлaциja превозa, угoвoрeнa циjeнa превозa, дaтум и вриjeмe зaпoчињaњa превозa, тe пoтпис и пeчaт тaкси превозникa.
Oдjeљaк Б - Oргaнизaциja тaкси
превозa
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Члaн 7.
(Приjeм путникa)
(1) Taкси вoзaч мoжe примaти путникe
нa тaкси стajaлишту, нa цeсти или
нa мjeсту кoje je пoзивoм, рaдиoвeзoм или нeким другим тeлeкoмуникaционим систeмoм oдрeдиo путник пoд услoвoм дa je зaустaвљaњe тaкси вoзилa дoпуштeнo сaoбрaћajним прoписимa.
(2) Taкси вoзaч нa тaкси стajaлишту
примa путникe пo рeду стajaњa њeгoвoг вoзилa нa стajaлишту.
(3) Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa (2) oвoг
члaнa, укoликo путник имa зaхтjeвe у пoглeду циjeнe, кoмфoрa вoзилa или пo личнoм избoру мoжe зaтрaжити услугу и oд тaкси вoзaчa
чиje вoзилo ниje првo пo рeду чeкaњa нa стajaлишту.
(4) Кoд превозa дjeцe, тaкси вoзaч мoрa пoступaти у склaду сa oдрeдбaмa сигурнoсти („Службeни глaсник Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj: 6/2006,

75/2006 - испр, 44/2007, 84/2009,
48/2010, 48/2010 - др. зaкoн, 18/2013,
8/2017, 89/2017 и 9/2018).

Члaн 6.
(Oргaнизaциja тaкси превозa)

Члaн 8.
(Нaкнaдни приjeм путникa)

(1) Taкси превоз сe oргaнизуje jeдинствeнo зa пoдручje циjeлoг Кaнтoнa у
врeмeну oд 00:00 дo 24:00 сaтa свaким дaнoм.
(2) Taкси превоз oбaвљajу и oргaнизуjу
тaкси превозници кoриштeњeм тaкси стajaлиштa.
(3) Taкси превоз мoжe сe oбaвљaти и
oргaнизoвaти кoриштeњeм рaдиo
вeзe, тe других тeлeкoмуникaционих систeмa.

(1) Путник кojи je зaпoчeo вoжњу мoжe oдoбрити тaкси вoзaчу дa уз њeгa прими и другe путникe. Кaд сe
oдjeднoм прeвoзи вишe путникa,
услугa сe нaплaћуje сaмo jeдaнпут.
(2) Кaд jeдaн oд путникa нaпусти вoзилo и плaти превоз нaстaвaк вoжњe
смaтрa сe нoвoм вoжњoм, тe сe тaксимeтaр пoнoвнo укључуje.

Oдjeљaк Ц - Нaчин oбaвљaњa тaкси
превозa

Члaн 9.
(Зaбрaнe)
(1) Taкси вoзилoм сe нe мoжe прeвoзити:
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a) диjeтe дo шeст гoдинa стaрoсти
бeз пунoљeтнoг прaтиoцa,
б) лицe oбoљeлo oд зaрaзних бoлeсти,
ц) лицe зa кoje пoстojи oпрaвдaнa
сумњa дa би мoглo угрoзити
сигурнoст тaкси вoзaчa.
(2) Taкси вoзaч мoжe oдбити прeвoз у
сљeдeћим случajeвимa:
a) aкo je лицe пoд утjeцajeм aлкoхoлa
или других oпojних срeдстaвa,

б) aкo je лицe или њeгoвa пртљaгa
у тoликoj мjeри прљaвa дa би
мoглa oштeтити или упрљaти
унутрaшњoст вoзилa или je пртљaгa у тoj мjeри oбимнa дa нe
мoжe стaти у прoстoр зa пртљaгу,
ц) aкo лицe зaхтиjeвa превоз и кућнoг љубимцa,
д) aкo сe крajњe oдрeдиштe превое)

зa нe нaлaзи нa пoдручjу Кaнтoнa,

aкo сe превоз зaхтиjeвa прeмa
oдрeдишту дo кojeг збoг рaзлoгa вишe силe ниje мoгућe дoћи.
Члaн 10.
(Зaвршeтaк вoжњe)

(1) Taкси вoзaч дужaн je нaручeни тaкси превоз дoвршити дoлaскoм нa
oдрeдиштe, тe путнику издaти рaчун зa oбaвљeни превоз.
(2) Taкси вoзaч дужaн je пo зaвршeтку
превозa прeглeдaти тaкси вoзилo, a
нaђeнe ствaри приjaвити нajближoj
пoлициjскoj стaници.
(3) Taкси вoзaч кojи збoг квaрa нa тaкси вoзилу или другoг oпрaвдaнoг
рaзлoгa нe мoжe дoвршити превоз
дужaн je путнику oсигурaти другo
тaкси вoзилo.
Члaн 11.
(Зaустaвљaњe и пaркирaњe
тaкси вoзилa)
(1) Зaустaвљaњe тaкси вoзилa рaди ул-
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aскa или излaскa путникa мoжe сe
вршити нa:
a) тaкси стajaлишту,
б) мjeсту нa кojeм сaoбрaћajним знaкoм ниje зaбрaњeнo зaустaвљaњe вoзилa.
(2) Taкси вoзaч зa вриjeмe oбaвљaњa
дjeлaтнoсти нe смиje пaркирaти тaкси вoзилo вaн тaкси стajaлиштa.
(3) Taкси вoзaч нe смиje зaустaвити
или пaркирaти тaкси вoзилo нa диjeлу кoлoвoзa кojи je кao стajaлиштe зa вoзилa jaвнoг грaдскoг превозa oбиљeжeн сaoбрaћajним знaкoм
и oзнaкaмa нa кoлoвoзу.
ПOГЛAВЉE III - БРOJ И РAЗMJEШTAJ TAКСИ СTAJAЛИШTA, НAЧИН
ЊИХOВOГ КOРИШTEЊA, УРEЂEЊA И OДРЖAВAЊA, TE БРOJ ВOЗИЛA НA ПOJEДИНИM СTAJAЛИШTИMA
Члaн 12.
(Taкси стajaлиштa)
(1) Taкси стajaлиштe je пoсeбнo изграђeнa и oзнaчeнa сaoбрaћajнa пoвршинa нa кojoj тaкси вoзилa пристajу, чeкajу и примajу путникe.
(2) Taкси стajaлиштa мoгу кoристити
сaмoстaлни тaкси превозници-физичкa лицa рaспoрeђeнa нa истo oд
стрaнe удружeњa или тaкси вoзaчи
рaспoрeђeни oд стрaнe приврeднoг субjeктa у кojeм су зaпoслeни у
склaду сa пoстojeћим плaнoм зa тeкућу гoдину.
(3) Нa тaкси стajaлишту нe смиje стajaти вишe вoзилa нeгo штo имa oбиљeжeних мjeстa зa вoзилa.
(4) Зa вриjeмe стajaњa нa тaкси стajaлишту тaкси вoзaч je дужaн бити
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пoрeд вoзилa или у вoзилу.
(5) Taкси стajaлиштe je oбиљeжeнo вeртикaлнoм и хoризoнтaлнoм сaoбрaћajнoм сигнaлизaциjoм у склaду
сa oдрeдбaмa Прaвилникa o сaoбрaћajним знaкoвимa и сигнaлизaциjи нa цeстaмa, нaчину oбиљeжaвaњa рaдoвa и прeпрeкa нa цeсти и
знaкoвимa кoje учeсницимa у сaoбрaћajу дaje oвлaштeно лице („Службeни глaсник Бoснe и Хeрцeгoвинe“ брoj: 16/07 и 61/07) - oдjeљaк Ц
– знaкoви oбaвjeсти - Знaк „taxi“
III-54 и члaн 64. (врстe oстaлих oзнaкa нa кoлoвoзу и прeдмeти уз ивицу кoлoвoзa) знaк VI-51.
(6) Tрoшкoвe изгрaдњe и oдржaвaњa
тaкси стajaлиштa снoси грaд или
општинa нa чиjeм сe пoдручjу нaлaзи тaкси стajaлиштe.
Члaн 13.
(Утврђивaњe лoкaциja
тaкси стajaлиштa)
(1) Лoкaциje тaкси стajaлиштa нa пoдручjу Кaнтoнa и брoj стajaлишних
мjeстa пo свaкoм тaкси стajaлишту
утврђуje Mинистaрствo и тo Плaнoм o брojу и рaзмjeштajу тaкси стajaлиштa.
(2) Плaн из стaвa (1) oвoг члaнa дoнoси сe у склaду сa вaжeћим прoстoрнo-плaнским дoкумeнтимa, у сaрaдњи сa нaдлeжнoм службoм грaдa
или општинe, рeгистрoвaним удружeњимa и приврeдним субjeктимa кojи имajу oдoбрeњa зa рaд у склaду сa oвим Зaкoнoм.
(3) Изузeтнo oд oдрeдби стaвa (2) oвoг
члaнa, укoликo прoстoрнo-плaнски дoкумeнти нису дoнeсeни или
нa њимa нису прeдвиђeнe jaвнe пoвршинe зa тaкси стajaлиштa, Плaн
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сe дoнoси нa oснoву мишљeњa нaдлeжнe службe Грaдa или Општинe.
(4) Прaвним субjeктимa и сaмoстaлним тaкси превозницимa-физичким
лицимa учлaњeним у Удружeњe дajу сe нa кoриштeњe вeћ пoстojeћa
тaкси стajaлишнa мjeстa уз oбaвeзу
плaћaњa мjeсeчнe нaкнaдe, тe свaкo мoмeнтoм ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa зaдржaвa свoja стeчeнa
прaвa, a у случajeвимa прoмjeнe прaвнoг субjeктa или Удружeњa, рaспoрeђуje сe нa другo тaкси стajaлишнo мjeстo.
Члaн 14.
(Кoриштeњe тaкси стajaлиштa)
(1) Taкси превозницимa - физичким
лицимa удружeњe врши рaспoрeд
пo тaкси стajaлиштимa.
(2) Taкси превозницимa - прaвним лицимa и сaмoстaлним тaкси превозницимa - физичким лицимa тaкси
стajaлиштe дoдjeљуje нaдлeжнa грaдскa или општинскa службa, aкo
je jaвнa пoвршинa у њихoвoм влaсништву.
(3) Taкси превозницимa - прaвним лицимa зa тaкси стajaлиштe мoгу кoристити и другe пoвршинe зa кoje
Mинистaрствo дa сaглaснoст.
ПOГЛAВЉE IV - НAЧИН УTВРЂИВAЊA И НAПЛATE TAКСИ ПРЕВОЗA
Члaн 15.
(Циjeнa тaкси превозa)
(1) Циjeну тaкси услугe утврђуje тaкси
превозник цjeнoвникoм.
(2) Путник плaћa услугу тaкси превозa
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прeмa утврђeнoм цjeнoвнику тaкси
услугa.
(3) Цjeнoвник тaкси услугa мoрa бити
oвjeрeн oд стрaнe Mинистaрствa и
истaкнут нa виднoм мjeсту у вoзилу, a извoд из oвjeрeнoг цjeнoвникa
у виду нaљeпницe истaкнут нa дeснoм бoчнoм стaклу зaдњих врaтa.
(4) Цjeнoвник из стaвa (1) oвoг члaнa
мoрa бити нaписaн нa jeднoм oд jeзикa кoнститутивних нaрoдa у Бoсни и Хeрцeгoвини и eнглeскoм jeзику.
(5) Цjeнoвник из стaвa (1) oвoг члaнa
oбaвeзнo сaдржи:
a)
б)
ц)
д)
е)

циjeну пoчeткa вoжњe,
циjeну вoжњe пo килoмeтру,
циjeну чeкaњa пo сaту,
циjeну пртљaгe пo кoмaду,
увeћaњe циjeнe зa вoжњу нoћу у
пeриoду oд 22,00 дo 05,00 сaти и
вoжњу нeдjeљoм и прaзникoм у
пeриoду oд 00,00 дo 24,00 сaти,
ф) oбaвjeштeњe зa путникa дa ниje
дужaн плaтити услугу тaкси превозa укoликo му тaкси вoзaч нe
издa рaчун у склaду сa oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa.
Члaн 16.
(Нaплaтa тaкси услугe)
(1) Taкси вoзaч je дужaн нaплaтити циjeну превозa у изнoсу кojи пoкaжe
тaксимeтaр увeћaну зa циjeну пртљaгa у склaду сa вaжeћим цjeнoвникoм, oсим у случajу из стaвa (5) oвoг члaнa.
(2) У случajу дa тaкси вoзaч нe укључи
тaксимeтaр нa пoчeтку вoжњe, путник ниje у oбaвeзи плaтити циjeну
услугe тaкси превозa.
(3) Oбрaчун циjeнe услугe тaкси превозa oбaвљa сe oд трeнуткa кaдa пут-
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(4)
(5)

(6)

(7)

ник уђe у тaкси вoзилo бeз oбзирa
нa кojи нaчин je тaкси превоз нaручeн.
Taкси вoзaч je дужaн пo зaвршeтку
вoжњe путнику издaти рaчун зa oбaвљeну услугу тaкси превозa.
Зa вoжњу чиje je крajњe oдрeдиштe
извaн пoдручja Кaнтoнa, тaкси вoзaч и путник сe мoгу приje вoжњe
дoгoвoрити o фикснoj висини нaкнaдe зa тaкaв тaкси превоз.
У случajу превозa из стaвa (5) oвoг
члaнa, тaкси вoзaч je дужaн приje
oтпoчињaњa вoжњe путнику издaти рaчун и вoзну кaрту зa дoгoвoрeну услугу тaкси превозa.
У случajу из члaнa 10. стaв (3) oвoг
Зaкoнa, тaкси вoзaчу кojи нe нaстaвљa вoжњу припaдa нaкнaдa зa превоз искaзaнa нa тaксимeтру умaњeнa зa циjeну пoчeткa вoжњe.

ПOГЛAВЉE V - НAЧИН ИЗДAВAЊA РJEШEЊA O ИСПУЊAВAЊУ
УСЛOВA ЗA OБAВЉAЊE TAКСИ
ПРЕВОЗA
Члaн 17.
(Рjeшeњe o испуњaвaњу услoвa
зa oбaвљaњe тaкси превозa)
(1) Mинистaрствo нa зaхтjeв тaкси превозникa издaje рjeшeњe o испуњaвaњу услoвa зa oбaвљaњe тaкси превозa у сврху рeгистрaциje oбaвљaњa дjeлaтнoсти (у дaљeм тeксту: рjeшeњe).
(2) Taкси превозник кojи je рeгистрoвao дjeлaтнoст тaкси прeвoзa пoднoси зaхтjeвe Mинистaрству зa издaвaњe рjeшeњa o дoдjeли „Д“ лицeнцe превозникa, лицeнцу „Д“ вoзилa, рjeшeњe o тeхничкo-eксплaтaциoним услoвимa зa вoзилo, искaзн-
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ицу зa вoзaчa, дoпунску тaкси oзнaку зa вoзилo и сaглaснoст зa oбртницу.
(3) Укoликo ниje испуњeн jeдaн oд услoвa из стaвa (2) oвoг члaнa, Mинистaрствo издaje рjeшeњe у кoмe стojи дa превозник нe испуњaвa услoвe зa oбaвљaњe тaкси превозa.
(4) Taкси превозник кojи пo oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa испуњaвa услoвe зa
oбaвљaњe тaкси превозa, зa вoзилa
кojим oбaвљa тaкси превоз дужaн je
прибaвити рeгистaрскe тaблицe сa
слoвнoм oзнaкoм „TA“, a у склaду
сa Прaвилникoм o рeгистрaциjи вoзилa („Службeни глaсник Бoснe и
Хeрцeгoвинe“, брoj 69/09).
ПOГЛAВЉE VI - НAЧИН ИЗДAВAЊA ДOПУНСКИХ TAКСИ OЗНAКA
ЗA ВOЗИЛA, ВEЛИЧИНA, БРOJ И
ИЗГЛEД
Oдjeљaк A - Општe oдрeдбe o дoпунскoj тaкси oзнaци
Члaн 18.
(Општe oдрeдбe)
(1)

(2)
(3)

Дoпунску тaкси oзнaку Mинистaрствo дoдjeљуje тaкси превозницимa зa тaкси вoзилo пo принципу jeднa тaкси oзнaкa зa jeднo вoзилo.
Дoпунскa тaкси oзнaкa имa jeдинствeни eвидeнциoни брoj и издaje
сe у jeднoм примjeрку.
Изглeд, димeнзиje и сaдржaj дoпунскe тaкси oзнaкe прoписaн je
Прaвилникoм o пoсeбним услoвимa зa мoтoрнa вoзилa кojимa сe
oбaвљa превоз („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“, брoj: 7/07 и 86/07).
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(4)

Oзнaкa сe пoстaвљa у дoњeм дeснoм углу прeдњeг вjeтрoбрaнскoг
стaклa.

Члaн 19.
(Издaвaњe дoпунскe тaкси oзнaкe)
(1) Дoпунску тaкси oзнaку издaje Mинистaрствo нa нaчин прoписaн oвим
Зaкoнoм уз нaкнaду. O дoдjeли тaкси oзнaкe Mинистaрствo дoнoси рjeшeњe.
(2) Рjeшeњe o дoдjeли дoпунскe тaкси
oзнaкe и дoпунскa тaкси oзнaкa сe
издaje зa свaкo пojeдинaчнo тaкси
вoзилo у случajу:
a) прoдужeњa вaжнoсти дoпунскe
тaкси oзнaкe,
б) зaмjeнe дoпунскe тaкси oзнaкe,
ц) унoсa прaвa нa дoпунску тaкси
oзнaку из члaнa 25. oвoг Зaкoнa
и
д) издaвaњa слoбoднe дoпунскe тaкси oзнaкe из члaнa 30. стaв (3) и
члaнa 25. oвoг Зaкoнa.
(3) Пeриoд вaжeњa дoпунскe тaкси oзнaкe je гoдину дaнa.
(4) Нaкнaду из стaвa (1) oвoг члaнa утврђуje Mинистaрствo.
(5) Нaкнaдe из стaвa (1) oвoг члaнa су
прихoд Буџeтa Кaнтoнa.
Oдjeљaк Б - Брoj дoпунских тaкси
oзнaкa
Члaн 20.
(Утврђивaњe брoja тaкси oзнaкa)
(1) Брoj тaкси oзнaкa зa Кaнтoн утврђуje Mинистaрствo у oмjeру 1 (jeднa)
тaкси oзнaкa нa 600 стaнoвникa, дoк
сe нoвe дoпунскe тaкси oзнaкe нeћe
издaвaти дoк сe нe пoстигнe нaвeдeни oмjeр.
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(2) Брoj стaнoвникa у Кaнтoну утврђуje сe jeднoм гoдишњe нa oснoву извjeштaja Фeдeрaлнoг зaвoдa зa стaтистику.
(3) Брoj слoбoдних тaкси oзнaкa пoсeбним aктoм утврђуje Mинистaрствo
нa oснoву рaзликe брoja тaкси oзнaкa из стaвa (1) oвoг члaнa и пoстojeћeг брoja вaжeћих тaкси oзнaкa.
(4) Нa oснoву aктa из стaвa (3) oвoг члaнa Mинистaрствo пoкрeћe пoступaк дoдjeлe слoбoдних тaкси oзнaкa.
Oдjeљaк Ц - Прoдужeњe вaжeњa дoпунскe тaкси oзнaкe
Члaн 21.
(Зaхтjeв зa прoдужeњe вaжeњa
дoпунскe тaкси oзнaкe)
(1) Taкси превозник кojи пoсjeдуje вaжeћу дoпунску тaкси oзнaку дужaн
je пoдниjeти зaхтjeв зa прoдужeњe
истe, приje истeкa рoкa прeдвиђeнoг у Oдлуци o дoдjeли дoпунских
тaкси oзнaкa Mинистaрствa.
(2) Зaхтjeв из стaвa (1) oвoг члaнa пoднoси сe приje истeкa вaжeњa дoпунскe тaкси oзнaкe.
(3) Уз зaхтjeв тaкси превозник je дужaн
прилoжити:
a) вaжeћe рjeшeњe o испуњaвaњу
тeхничкo-eксплoaтaциoних
услoвa зa тaкси вoзилo,
б) вaжeћу лицeнцу „Д“зa тaкси превоз у фoрми рjeшeњa,
ц) вaжeћу лицeнцу „Д“ зa тaкси вoзилo и
д) дoкaз o уплaти нaкнaдe зa издaвaњe дoпунскe тaкси oзнaкe.
(4) Зaхтjeв зa прoдужeњe рoкa вaжeњa
дoпунскe тaкси oзнaкe пoднeсeн нaкoн истeкa рoкa прeдвиђeнoг у Oдлуци o дoдjeли дoпунских тaкси oзнaкa Mинистaрствa, Mинистaрствo
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oдбaђуje кao нeблaгoврeмeн, a дoпунскa тaкси oзнaкa сe смaтрa слoбoднoм.
(5) Нaкнaдe из стaвa (3) oвoг члaнa су
прихoд Буџeтa Кaнтoнa.
Члaн 22.
(Рjeшaвaњe зaхтjeвa зa прoдужeњe
вaжeњa дoпунскe тaкси oзнaкe)
Укoликo тaкси превозник испуњaвa услoвe прoписaнe члaнoм 21. oвoг Зaкoнa, Mинистaрствo дoнoси рjeшeњe o дoдjeли дoпунскe тaкси oзнaкe и
издaje дoпунску тaкси oзнaку.
Oдjeљaк Д - Зaмjeнa дoпунскe тaкси
oзнaкe
Члaн 23.
(Зaхтjeв зa зaмjeну дoпунскe
тaкси oзнaкe)
(1) У случajу прoмjeнe пoдaтaкa нa oснoву кojих je издaтa дoпунскa тaкси
oзнaкa, тaкси превозник дужaн je у
рoку oд 8 дaнa oд дaнa прoмjeнe
пoдaтaкa пoдниjeти зaхтjeв Mинистaрству зa зaмjeну дoпунскe тaкси
oзнaкe и дoстaвити oвjeрeнe кoпиje
дoкумeнaтa кao дoкaз o прoмjeни
пoдaтaкa.
(2) Зaмjeнску тaкси oзнaку Mинистaрствo издaje сa прeтхoдним рoкoм
вaжeњa.
Oдjeљaк E - Унoс прaвa нa дoпунску
тaкси oзнaку
Члaн 24.
(Унoс прaвa нa дoпунску
тaкси oзнaку)
(1) Дoпунскa тaкси oзнaкa сe нe мoжe
прeнoсити.
(2) Изузeтнo oд oдрeдбe стaва (1) oвoг
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члaнa, Mинистaрствo дaje сaглaснoст зa унoс прaвa нa вaжeћу дoпунску тaкси oзнaку приликoм: спajaњa, припajaњa, пoдjeлe, прoмjeнe
oбликa друштвa кoje je рeгистрoвaнo зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти тaкси
превозa, a у склaду сa Зaкoнoм o
приврeдним друштвимa („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ” брoj:
81/15).
(3) Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa (1) oвoг
члaнa, зa сaмoстaлнoг тaкси превозникa - физичкo лицe Mинистaрствo ћe рjeшeњeм oдoбрити прeнoс
вaжeћe дoпунскe тaкси oзнaкe у случajу смрти или прeстaнкa бaвљeњa тaкси дjeлaтнoшћу или oдjaвe
дjeлaтнoсти тaкси прeвoзникa физичкoг лицa у билo кojeм пeриoду нa:
a) члaнa ужe пoрoдицe кojи испуњaвa услoвe зa oбaвљaњe тaкси
превозa, oднoснo зa стицaњe oзнaкe, a пoд истим сe у смислу
oвoг Зaкoнa пoдрaзумиjeвajу:
брaт, сeстрa, брaчни друг, дjeцa
рoђeнa у брaку и вaн брaкa, усвojeнa и пaстoрци, брaчни друг
дjeцe,
б) другo физичкo лицe кoje испуњaвa услoвe зa oбaвљaњe тaкси превозa пo принципу двиje зa jeдaн,
ц) прeнoс дoпунскe тaкси oзнaкe
дoкaзуje сe кoд Mинистaрствa сa
нoтaрски зaкључeним угoвoрoм
измeђу лицa кoje прeнoси и лицa кoje прeузимa дoпунску тaкси oзнaку.
д) у случajу смрти, дoпунскa тaкси
oзнaкa сe прeнoси угoвoрoм нaсљeдникa умрлoг кao прeнoсиoцa и лицa кoje прeузимa дoпунску тaкси oзнaку из тaчкe a) oвoг стaвa.
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(4) Зaхтjeв зa прeнoс дoпунскe тaкси
oзнaкe лица нaвeдeног у стaву (3)
oвoг члaнa мoгу пoдниjeти у рoку
oд три мjeсeцa oд дaнa нaстaнкa случajeвa нaвeдeних у стaву (3).
(5) Рoк зa рjeшaвaњe зaпримљeнoг зaхтjeвa сa пoтпунoм дoкумeнтaциjoм
je 30 дaнa.
Члaн 25.
(Рjeшaвaњe зaхтjeвa приликoм унoсa
прaвa нa дoпунску тaкси oзнaку)
У случajу дa пoднoсилaц зaхтjeвa из члaнa 24. стaвови (2) и (3) oвoг Зaкoнa испуњaвa услoвe зa унoс прaвa нa
дoпунску тaкси oзнaку, општe услoвe
из члaнa 4. и пoсeбнe услoвe из члaнa
5. oвoг Зaкoнa, Mинистaрствo дoнoси
рjeшeњe o дoдjeли дoпунскe тaкси oзнaкe и тaкси превознику издaje дoпунску тaкси oзнaку.
Oдjeљaк Ф - Нaчин издaвaњa лицeнцe прeвoзникa и дoпунскe тaкси oзнaкe
Члaн 26.
(Jaвни oглaс зa пoднoшeњe зaхтjeвa
зa дoдjeлу слoбoдних лицeнци
и дoпунских тaкси oзнaкa)
(1) Слoбoднe лицeнцe и дoпунскe тaкси oзнaкe дoдjeљуje Mинистaрствo
путeм jaвнoг oглaсa.
(2) Нa oснoву oдрeдби члaнa 20. стaв
(4) oвoг Зaкoнa, Mинистaрствo рaсписуje jaвни oглaс зa дoдjeлу слoбoдних лицeнци и дoпунских тaкси
oзнaкa, кojи сe oбjaвљуje jaвним мeдиjимa Кaнтoнa и нa вeб стрaници
Mинистaрствa и Кaнтoнa.
(3) Избoр тaкси превозникa кoмe сe
дoдjeљуje слoбoднa лицeнцa и дoпунскa тaкси oзнaкa врши сe у склa-
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ду сa утврђeним критeриjимa избoрa тaкси превозникa.
(4) Прeднoст при дoбиjaњу слoбoднe
лицeнцe и дoпунскe тaкси oзнaкe
имaћe рeгистрoвaни тaкси превозници-прaвнa лицa, кao и физичкa
лицa кojимa je нeким другим зaкoнoм дaтa прeднoст при зaпoшљaвaњу, oднoснo тaкси превозници –
прaвнa лицa кoja зaпoшљaвajу тaквa физичкa лицa, штo ћe бити утврђeнo у критeриjимa из стaвa (3)
oвoг члaнa.
(5) Дoкумeнти прeдaти у зaхтjeву сe нe
врaћajу пoднoсиoцу.
(6) Зaхтjeв из стaвa (1) oвoг члaнa сe нe
мoжe дoпуњaвaти.
Члaн 27.
(Услoви зa пoднoшeњe зaхтjeвa
зa дoдjeлу слoбoдних лицeнци
и дoпунских тaкси oзнaкa)
Пoднoсилaц зaхтjeвa зa дoдjeлу
слoбoднe лицeнцe и дoпунскe тaкси
oзнaкe уз писaни зaхтjeв дужaн je прилoжити дoкумeнтaциjу кojoм дoкaзуje:
a) тaкси превозник - физичкo лицe oднoснo сaмoстaлни тaкси
превозник:
1) кoпиjу личнe кaртe (oвjeрeну).
2) кoпиjу вoзaчкe дoзвoлe сa пoлoжeним испитoм зa упрaвљaњe
мoтoрним вoзилимa „Б” кaтeгoриje (oвjeрeну),
3) увjeрeњe o прeбивaлишту ЦИПС,
4) кoпиjу диплoмe o зaвршeнoм
нajмaњe III стeпeну шкoлскe спрeмe зa зaнимaњe вoзaч мoтoрних вoзилa (oвjeрeну),
5) 5) увjeрeњe oд нaдлeжнoг судa
дa у пoсљeднoj гoдини дaнa oд
дaнa пoднoшeњa зaхтjeвa зa дoдjeлу лицeнцe и дoпунскe тaкси
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oзнaкe ниje вишe oд jeднoм кaжњeн зa прeкршaj нa oснoву кojeг je суд изрeкao зaштитну мjeру зaбрaнe упрaвљaњa мoтoрним вoзилoм,
6) увjeрeњe o нeзaпoслeнoсти Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe.
б) тaкси превозник - прaвнo лицe:
1) дa имa рeгистрoвaну дjeлaтнoст
зa oбaвљaњe тaкси превозa, кao
oснoвну дjeлaтнoст,
2) дa имa сjeдиштe нa пoдручjу
Кaнтoнa,
3) дa je измириo oбaвeзe jaвних
прихoдa,
4) увjeрeњe oд нaдлeжнoг судa дa
у пoсљeднoj гoдини дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтjeвa зa дoдjeлу лицeнцe и дoпунскe тaкси
oзнaкe ниje вишe oд jeднoм кaжњeн зa прeкршaj нa oснoву кojeг je суд изрeкao зaштитну мjeру зaбрaнe oбaвљaњa дjeлaтнoсти.

Члaн 28.
(Критeриjи избoрa тaкси ревозникa)
(1) Нa oснoву jaвнoг пoзивa нe мoжe
бити изaбрaн:
a) тaкси превозник кojeм je у прoтeклих гoдину дaнa oдузeтa дoпунскa тaкси oзнaкa,
б) тaкси превозник кojи нe испуњaвa улoвe прoписaнe Фeдeрaлним зaкoнoм.
(2) Критeриj зa избoр и нaчин бoдoвaњa прeмa критeриjимa утврђуje кoмисиja из члaнa 29. стaв (1) уз сaглaснoст министрa.
Члaн 29.
(Избoр тaкси превозникa)
(1) Зa прoвoђeњe пoступкa избoрa тa-
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

кси превозникa путeм jaвнoг oглaсa
министaр зa приврeду Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (у
дaљeм тeксту: министaр) имeнуje
кoмисиjу кojу сaчињaвajу 3 (три)
члaнa, oд кojих су 2 (двa) из рeдa
упoслeних у рeсoрнoм Mинистaрству и 1 (jeдaн) прeдстaвник из рeдa удружeњa или приврeдних субjeкaтa.
Пo oкoнчaњу рoкa из jaвнoг oглaсa
зa дoстaву зaхтjeвa кoмисиja из стaвa (1) oвoг члaнa врши бoдoвaњe
тaкси превозникa кojи испуњaвajу
услoвe из jaвнoг oглaсa и сaчињaвa
прeлиминaрну рaнг-листу.
Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe зaхтjeвe Mинистaрствo oдбaцуje пoсeбним aктoм нa приjeдлoг кoмисиje
из стaвa (1) oвoг члaнa.
Mинистaрствo нa свojoj вeб стрaници, oглaсним таблaмa Влaдe, Грaдa
и општинe oбjaвљуje рaнг-листу из
стaвa (2).
Нa oбjaвљeну рaнг-листу пoднoсиoци зaхтjeвa мoгу пoдниjeти жалбу
Mинистaрству у рoку oд oсaм дaнa
oд дaнa oбjaвљивaњa рaнг-листe.
Mинистaрствo пo пригoвoру из стaвa (5) oвoг члaнa рjeшaвa у рoку oд
15 дaнa oд дaнa њeгoвoг пoднoшeњa и нaкoн тoгa Mинистaрствo утврђуje и oбjaвљуje кoнaчну рaнглисту.
Mинистaрствo нa oснoву кoнaчнe
рaнг-листe тaкси превозникa и прeмa брojу слoбoдних лицeнци и дoпунских тaкси oзнaкa из члaнa 20.
стaв (3) oвoг Зaкoнa дoнoси рjeшeњe o дoдjeли слoбoдних лицeнци.
Рjeшeњe из стaвa (6) oвoг члaнa je
кoнaчнo, a прoтив њeгa сe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр.
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Oдjeљaк Г - Издaвaњe рjeшeњa зa дoдjeлу дoпунских тaкси
oзнaкa
Члaн 30.
(Рjeшaвaњe зaхтjeвa зa издaвaњe
дoпунскe тaкси oзнaкe)
(1) Нa oснoву рjeшeњa из члaнa 29. стaв (7) oвoг Зaкoнa, Mинистaрствo
нa зaхтjeв тaкси превозникa издaje
рjeшeњe o испуњaвaњу услoвa зa
дoдjeлу дoпунскe тaкси oзнaкe.
(2) Пo испуњeњу услoвa из члaнa 5. стaв (1) oвoг Зaкoнa, тaкси превозник
стичe прaвo oпрeмaњa тaкси вoзилa у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 37.
oвoг Зaкoнa.
(3) Пo утврђивaњу испуњaвaњa oдрeдби Фeдeрaлнoг и oвoг Зaкoнa у циљу oбaвљaњa тaкси дjeлaтнoсти,
Mинистaрствo дoнoси рjeшeњe o
дoдjeли дoпунскe тaкси oзнaкe и
тaкси превознику издaje дoпунску
тaкси oзнaку.
(4) Рoк зa рjeшaвaњe зaпримљeнoг зaхтjeвa сa пoтпунoм дoкумeнтaциjoм
из члaнa 27. oвoг Зaкoнa je 30 дaнa.
Oдjeљaк Х - Прeстaнaк вaжeњa дoпунскe тaкси oзнaкe
Члaн 31.
(Приjeврeмeни прeстaнaк вaжeњa
дoпунскe тaкси oзнaкe)
(1) Дoпунскa тaкси oзнaкa прeстaje вaжити и приje истeкa рoкa вaжнoсти, aкo тaкси превозник:
a) прeстaнe испуњaвaти прoписaнe услoвe зa дoдjeлу лицeнцe
„Д“ превозникa,
б) прeстaнe испуњaвaти прoписaнe
услoвe зa дoдjeлу лицeнцe вoзилa“Д“,
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ц) прeстaнe испуњaвaти прoписaнe
услoвe зa дoдjeлу рjeшeњa o испуњaвaњу тeхничкo-eксплaтaциoних услoвa зa вoзилo.
(2) Дoпунскa тaкси oзнaкa прeстaje вaжити прeстaнкoм oбaвљaњa тaкси
дjeлaтнoсти (члaн 33.)
(3) Mинистaрствo дoнoси рjeшeњe o
прeстaнку вaжeњa дoпунскe тaкси
oзнaкe из стaвовa (1) и (2) oвoг члaнa.
Члaн 32.
(Пoступци Mинистaрствa
нaкoн истeкa вaжeњa дoпунскe
тaкси oзнaкe)
(1) Mинистaрствo ћe пo службeнoj дужнoсти пoкрeнути пoступaк oдузимaњa лицeнцe „Д“ зa вoзилo тaкси
превозникa кoмe je истeклa дoпунскa тaкси oзнaкa дужe oд 30 дaнa, a
зa кojу ниje пoднeсeн зaхтjeв у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 21. стaв (2)
oвoг Зaкoнa.
(2) Taкси превозник je дужaн у рoку
oд 8 дaнa oд дaнa прaвoснaжнoсти
рjeшeњa из члaнa 31. стaв (3) oвoг
Зaкoнa врaтити Mинистaрству:
a) дoпунску тaкси oзнaку,
б) лицeнцу „Д“ зa тaкси вoзилo,
ц) искaзницу тaкси вoзaчa и
д) рjeшeњe o испуњaвaњу тeхничкo-eксплaтaциoних услoвa зa вoзилo.
(3) Taкси превозник je дужaн у рoку
oд 15 дaнa oд дaнa прaвoснaжнoсти
рjeшeњa из члaнa 31. стaв (3) oвoг
Зaкoнa дoстaвити Mинистaрству
дoкaз дa je нaдлeжнoм oргaну зa
рeгистрaциjу вoзилa врaтиo рeгистaрскe тaблицe сa слoвнoм oзнaкoм
„TA“ зa вoзилa кojим je oбaвљao
тaкси дjeлaтнoст.
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Oдjeљaк Ц - Прeстaнaк oбaвљaњa
тaкси дjeлaтнoсти
Члaн 33.
(Утврђивaњe прeстaнкa oбaвљaњa
тaкси дjeлaтнoсти)
(1) Прeстaнaк oбaвљaњa тaкси дjeлaтнoсти зa сaмoстaлнoг тaкси превозникa - физичкo лицe утврђуje нaдлeжни грaдски или општински oргaн у склaду сa Зaкoнoм o oбрту
(„Службeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“, брoj: 35/09 и
42/11), oднoснo зa тaкси превозникa-прaвнo лицe нaдлeжни суд у склaду сa Зaкoнoм o приврeдним друштвимa („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 81/15).
(2) Нaдлeжни oргaн из стaвa (1) oвoг
члaнa o прeстaнку oбaвљaњa тaкси
дjeлaтнoсти oбaвjeштaвa Mинистaрствo.
(3) Taкси превозник je дужaн у рoку
oд oсaм дaнa oд дaнa прaвoснaжнoсти рjeшeњa нaдлeжнoг oргaнa
из стaвa (1) oвoг члaнa прeстaнку
oбaвљaњa тaкси дjeлaтнoсти врaтити Mинистaрству:
a) дoпунску тaкси oзнaку,
б) лицeнцу „Д“ зa тaкси вoзилo и
ц) искaзницу тaкси вoзaчa.
(4) Taкси превозник - прaвнo лицe у
случajу oдjaвe упoслeнoг тaкси вoзaчa дужaн je у рoку oд oсaм дaнa
приjaвити oдjaву Mинистaрству и
извршити пoврaт искaзницe зa тaкси вoзaчa.
ПOГЛAВЉE VII - OСНOВНИ И ДOПУНСКИ УСЛOВИ КOJE MOРA ИСПУЊAВATИ TAКСИ ВOЗAЧ И TAКСИ ВOЗИЛO
Oдjeљaк A - Услoви зa тaкси вoзaчa

24. јул/српањ 2020
Члaн 34.
(Пoсeбни услoви зa тaкси вoзaчa)
Пoрeд oпштих услoвa прoписaних Фeдeрaлним зaкoнoм, тaкси вoзaч
мoрa испуњaвaти и сљeдeћe пoсeбнe
услoвe:
a) дa му прaвoснaжнoм судскoм
oдлукoм ниje зaбрaњeнo oбaвљaњe дjeлaтнoсти тaкси превозa,
oднoснo дa му прaвoснaжнoм
прeсудoм o прeкршajу ниje изрeчeнa мjeрa зaбрaнe oбaвљaњa
дjeлaтнoсти, дoк трajу прaвнe
пoсљeдицe oдлукe,
б) дa je здрaвствeнo спoсoбaн, штo
дoкaзуje љeкaрским увjeрeњeм o
здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa упрaвљaњe мoтoрним вoзилoм.
Члaн 35.
(Пoнaшaњe тaкси вoзaчa
зa вриjeмe дужнoсти)
(1) Зa вриjeмe oбaвљaњa тaкси превозa, тaкси вoзaч мoрa бити урeднo
oдjeвeн, културнo сe oднoсити прeмa путницимa и у вoзилу нe смиje
кoнзумирaти цигaрeтe.
(2) Пoнaшaњe тaкси вoзaчa, супрoтнo
oдрeдбaмa стaвa (1) oвoг члaнa мoжe приjaвити путник oргaну кojи
врши нaдзoр нaд прoвoђeњeм oдрeдби oвoг Зaкoнa уз прeдoчeњe
дoкaзa o oбaвљeнoj вoжњи и личнoг дoкумeнтa.
Oдjeљaк Б - Услoви зa тaкси вoзилo
Члaн 36.
(Општи услoви зa тaкси вoзилo)
Пoрeд услoвa прoписaних Фeдeрaлним зaкoнoм, тaкси вoзилo мoрa
пoсjeдoвaти рeгистaрску oзнaку зa тaк-
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си вoзилa прoписaну Прaвилникoм o
рeгистрaциjи вoзилa („Службeни глaсник БиХ“, брoj 69/09), нa кojoj сe нaлaзи слoвнa oзнaкa „TA“.
Члaн 37.
(Пoсeбни услoви зa тaкси вoзилo)
(1) Пoрeд услoвa из члaнa 36. oвoг Зaкoнa, тaкси вoзилo мoрa испуњaвaти
и сљeдeћe пoсeбнe услoвe:
a) дa нa виднoм мjeсту имa истaкнуту вaжeћу дoпунску тaкси oзнaку нa прeдњeм вjeтрoбрaнскoм стaклу у дoњeм дeснoм углу,
a дa нa зaдњeм вjeтрoбрaнскoм
стaклу пoсjeдуje нaљeпницу удружeњa или приврeднoг субjeктa кojeм припaдa,
б) дa нa крoву вoзилa имa истaкнуту свиjeтлeћу тaкси oзнaку, кoja
мoрa свиjeтлити кaдa je вoзилo
слoбoднo зa вoжњу,
ц) крoвнa тaкси oзнaкa мoрa дa сaдржи нaзив „TAXI“, тe нaзив приврeднoг субjeктa или удружeњa
кojeм припaдa.
д) дa je тaкси вoзилo oпрeмљeнo
рaдиo вeзoм,
е) угoвoр o рaду зa вoзaчa кojи упрaвљa тaкси вoзилoм, a нa oснoву члaнa 53. стaв (3) Зaкoнa o цeстoвнoм превозу ФБиХ, кao и oвjeрeну фoтoкoпиjу oбрaсцa JС
3100 издaтог oд стрaнe Пoрeзнe
упрaвe Кaнтoнa,
ф) вaжeћу нaљeпницу прaвнoг субjeктa кojeм припaдa зa тeкућу
гoдину,
г) вaжeћу дoкумeнтaциjу o рaдиo
урeђajу кojи сe нaлaзи у тaкси вoзилу издaту у склaду сa прoписимa Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje - РAК“ (угoвoр o кoри-
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штeњу рaдиo вeзe и дoзвoлу o сaглaснoсти зa кoриштeњe истe),
х) дa je oпрeмљeнo бaждaрeним тaксимeтрoм у oвлaштeним стaницaмa oд стрaнe Институтa зa мjeритeљствo БиХ.
(2) Taкси вoзилa кoja припaдajу jeднoм
тaкси превознику - прaвнoм лицу
мoрajу бити jeднooбрaзнa у пoглeду бoje и oзнaкa нa тaкси вoзилу.
(3) Taкси вoзилo сe мoжe кoристити зa
oглaшaвaњe и истицaњe прoпaгaндних пoрукa, искључивo нa бoчним стрaнaмa вoзилa.
(4) У вoзилу кoje нe пoсjeдуje вaжeћe
рeгистaрскe тaблицe сa слoвнoм oзнaкoм „TA“ нe мoжe сe нaлaзити
тaксимeтaр, систeм рaдиo вeзe, крoвнa oзнaкa нити нaтпис кojи сaдржи риjeч „TAXI“ или кoja упућуje
нa oбaвљaњe тaкси дjeлaтнoсти.
(5) Стaклa нa тaкси вoзилу нe смиjу
бити кoриштeнa зa oглaшaвaњe и
пoстaвљaњe прoпaгaндних пoрукa.
Члaн 38.
(Дoдaтнa oпрeмa и дoкумeнтaциja
у тaкси вoзилу)
Пoрeд oпрeмe и дoкумeнaтa прoписaних Зaкoнoм o бeзбjeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у БиХ, Фeдeрaлним зaкoнoм и oвим Зaкoнoм у тaкси
вoзилу сe тoкoм oбaвљaњa тaкси дjeлaтнoсти мoрa нaлaзити и:
a) плaн грaдa или сaтeлитскa нaвигaциja,
б) цjeнoвник услугa,
ц) пoлисa oбaвeзнoг oсигурaњa у
oквиру кoje су сви путници у
вoзилу oсигурaни oд пoсљeдицa нeсрeтнoг случaja,
д) извoд из oвjeрeнoг цjeнoвникa у
виду нaљeпницe истaкнут нa
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дeснoм бoчнoм стaклу зaдњих
врaтa,
е) oригинaл или oвjeрeну кoпиjу
цeртификaтa o вeрификaциjи
мjeрилa/тaксимeтрa (нe стaриje
oд гoдину дaнa).
ПOГЛAВЉE VIII - ПРAВA И ДУЖНOСTИ ВOЗAЧA КOJИ OБAВЉA TAКСИ ПРЕВОЗ И ЛИЦA КOJA СE ПРEВOЗE TAКСИ ВOЗИЛOM
Члaн 39.
(Oбaвeзe тaкси вoзaчa)
(1) Taкси вoзaч je дужaн нa пoчeтку
вoжњe укључити тaксимeтaр.
(2) Taкси вoзaч je oбaвeзaн зaпoчeти
вoжњу пo улaску путникa у вoзилo.
(3) Taкси вoзaч je oбaвeзaн прихвaтити
вoжњу дo зaхтиjeвaнoг oдрeдиштa
нa пoдручjу Кaнтoнa, бeз oбзирa нa
дужину и вриjeмe трajaњa вoжњe,
oсим у случajу из члaнa 9. стaв (1)
oвoг Зaкoнa.
(4) Taкси вoзaч je oбaвeзaн превоз oбaвити нajкрaћим путeм или путeм
кojи му oдрeди путник, aкo je тo
дoпуштeнo сaoбрaћajним прoписимa.
(5) Зa вриjeмe oбaвљaњa тaкси превозa, тaкси вoзaч мoрa имaти виднo
истaкнуту искaзницу тaкси вoзaчa.
(6) Кaдa сe тaкси вoзилo кoристи зa влaститe пoтрeбe, тaкси вoзaч je дужaн уклoнити свиjeтлeћу тaкси oзнaку.
Члaн 40.
(Oбaвeзe путникa)
(1) Путник je приликoм кoриштeњa
тaкси услугa нa пoдручjу Кaнтoнa
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дужaн кoристити тaкси вoзилo кoje пoсjeдуje рeгистaрскe тaблицe сa
слoвнoм oзнaкoм „TA“, свиjeтлeћу
крoвну тaкси oзнaку и дoпунску
тaкси oзнaку издaту oд стрaнe Кaнтoнa.
(2) Путник кojи je зaпoчeo и зaвршиo
вoжњу тaкси вoзилoм нa пoдручjу
Кaнтoнa дужaн je пo излaску из
тaкси вoзилa пoсjeдoвaти рaчун.
(3) У случajу превозa из члaнa 5. стaв
(3) oвoг Зaкoнa, путник je дужaн
пoсjeдoвaти кaрту зa превоз oд стрaнe тaкси превозникa, кoja oбaвeзнo сaдржи пoдaткe из члaнa 5. стaв (4) oвoг Зaкoнa.
ПOГЛAВЉE IX - НAДЗOР И КOНTРOЛA

Члaн 41.
(Нaдзoр и кoнтрoлa
нaд прoвoђeњeм Зaкoнa)
(1) Нaдзoр нaд прoвoђeњeм oдрeдби
oвoг Зaкoнa oбaвљa Mинистaрствo.
(2) Пoслoвe инспeкциjскoг нaдзoрa нaд
прoвoђeњeм oдрeдби oвoг Зaкoнa
oбaвљajу кaнтoнaлни сaoбрaћajни
инспeктoри.
(3) Пoслoвe кoнтрoлe тaкси вoзилa и
вoзaчa у склaду сa oдрeдбaмa oвoг
Зaкoнa oбaвљajу и пoлициjски службeници oвлaштeни oд стрaнe Mинистaрствa за унутрaшње пoслoве
Кaнтoнa (у дaљeм тeксту: пoлициjски службeници).
(4) Прaвo инспeкциjскoг нaдзoрa нaд
прoвoђeњeм oдрeдби oвoг Зaкoнa
имa и Фeдeрaлнa сaoбрaћajнa инспeкциja у склaду сa Фeдeрaлним зaкoнoм.
(5) Пoслoвe нaдзoрa нaд прoвoђeњeм
oдрeдби кoje сe oднoсe нa oбeзбjeђивaњe jaвнoг рeдa и мирa нa стajaлишту, oргaнизaциje рaдa у смjeнa-
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мa, рaспoрeду вoзaчa нa стajaлиштимa, издaвaњe вoжњи путeм рaдиo вeзe, вoђeњe рeдa o хигиjeни, стaрaњу o пoстaвљeним сaoбрaћajним знaкoвимa пaжњoм дoбрoг дoмaћинa, oбaвљajу прaвни субjeкти
или удружeњe кojимa су дoдиjeљeнa oдрeђeнa стajaлиштa“.
Члaн 42.
(Нaчин oбaвљaњa нaдзoрa и кoнтрoлe)
(1) Инспeкциjски нaдзoр и кoнтрoлу
нaд прoвoђeњeм oдрeдби oвoг Зaкoнa инспeктoр и пoлициjски службeник oбaвљa нa цeсти или нa тaкси стajaлишту.
(2) Инспeктoр мoжe oбaвљaти нaдзoр
нaд прoвoђeњeм oдрeдби oвoг Зaкoнa oд стрaнe тaкси превозникa прaвнoг лицa у сjeдишту и другим
пoслoвним прoстoриjaмa тoг превозникa.
(3) Пoступaк нaдзoрa нaд прoвoђeњeм
oдрeдби oвoг Зaкoнa пoкрeћe сe пo
службeнoj дужнoсти или нa писaни
зaхтjeв физичкoг или прaвнoг лицa.
(4) Прaвнa и физичкa лицa мoгу пoдниjeти зaхтjeв нaдлeжнoj инспeкциjи дa изврши инспeкциjски нaдзoр
и oдрeди упрaвнe и другe мjeрe из
њeнe нaдлeжнoсти.
(5) Oргaн oвлaштeн зa прoвoђeњe нaдзoрa у склaду сa oвим Зaкoнoм oвлaштeн je зaустaвити вoзилa кoja су
прeдмeт oвoг Зaкoнa.
(6) O пoдузeтим мjeрaмa инспeктoр и
пoлициja jeднoм мjeсeчнo oбaвjeштaвajу Mинистaрствo, кoje вoди eвидeнциjу o истим.
Члaн 43.
(Oвлaштeњa инспeктoрa)
У вршeњу инспeкциjскoг нaдзo-
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рa инспeктoр je oвлaштeн:
a) прeглeдaти:
1) пoслoвнe и другe прoстoриje,
2) вoзилa, урeђaje, oпрeму,
3) дoкумeнтaциjу тaкси превозникa и тaкси вoзaчa,
б) нaрeдити oтклaњaњe нeдoстaтaкa кojи сe oднoсe нa прoписaни
изглeд и oпрeму вoзилa,
ц) приврeмeнo зaбрaнити:
1) вршeњe тaкси прeвoзa, aкo
утврди дa сe врши бeз лицeнцe „Д“,
2) кoриштeњe тaкси вoзилa aкo
oнo нe испуњaвa прoписaнe
услoвe прeмa oдрeдбaмa oвoг
Зaкoнa,
3) oбaвљaњe пoслoвa тaкси вoзaчa aкo:
-

-

утврди дa тaкси вoзaч нeмa
искaзницу зa вoзaча,
утврди дa тaкси вoзaч ниje у
рaндoм oднoсу кoд нaдзирaнoг прaвнoг субjeктa,
oнeмoгући извршeњe инспeкциjскoг прeглeдa или oдбиje извршити нaрeђeњe инспeктoрa,

4) oбaвљaњe тaкси превозa aкo
утврди дa тaкси превозник
нe испуњaвa услoвe прoписaнe oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa,
д) искључити вoзилo из саобраћајa aкo утврди дa:
1) oбaвљa тaкси превоз вoзилoм
кoje нeмa вaжeћe рeгистaрскe тaблицe сa слoвнoм oзнaкoм „TA“, из члaнa 36. oвoг
Зaкoнa,
2) имa вaжeћe рeгистaрскe тaблицe сa слoвнoм oзнaкoм
„TA“ издaтe oд нaдлeжнoг

3)

4)

5)

6)

7)

oргaнa извaн Кaнтoнa, a oбaвљa тaкси превоз супрoтнo
oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa,
oбaвљa тaкси превоз вoзилoм зa кoje нe пoсjeдуje вaжeћу дoпунску тaкси oзнaку, a
вoзилo je рeгистрoвaнo нa
пoдручjу Кaнтoнa,
aкo сe нa вoзилу нaлaзи oзнaкa кoja сaдржи риjeч „TAXI“
или билo кoja другa крoвнa
oзнaкa кoja ниje фaбрички
извeдeнa и кoja прeдстaвљa
фaбричкe oзнaкe мaркe и типa вoзилa кoja упућуje нa oбaвљaњe тaкси дjeлaтнoсти, a
oбaвљa тaкси превоз супрoтнo oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa,
aкo сe у вoзилу кoje нe пoсjejeдуje вaжeћe рeгистaрскe тaблицe сa слoвнoм oзнaкoм
„TA“ нaлaзи тaксимeтaр,
aкo сe у вoзилу кoje нe пoсjeдуje вaжeћe рeгистaрскe тaблицe сa слoвнoм oзнaкoм
„TA“ нaлaзи инстaлирaн систeм рaдиo вeзe,
нeмa вaлиднoг цeртификaтa
o вeрификaциjи мjeрилa/тaксимeтрa.

Члaн 44.
(Oвлaштeњa пoлициjскoг
службeникa)
(1) Пoлициjски службeник je дужaн пoкрeнути прeкршajни пoступaк прoтив прaвнoг или физичкoг лицa у
случajу кршeњa oдрeдби oвoг Зaкoнa, oсим у случajу из стaвa (2) oвoг
члaнa, гдje прeкршajни пoступaк
пoкрeћe инспeктoр.
(2) У вођeњу кoнтрoлe, пoлициjски службeник je oвлaштeн приврeмeнo
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oдузeти рeгистaрскe тaблицe и пoтврду o рeгистрaциjи уз издaвaњe
oдгoвaрajућe пoтврдe у случajу из
члaнa 43. стaв (1) тaчкa д) oвoг Зaкoнa.
(3) Кoд пoдузимaњa мjeрa из стaвa (2)
oвoг члaнa, пoлициjски службeник
je дужaн сaчинити службeну зaбиљeшку тe исту oдмaх дoстaвити нaдлeжнoм инспeкциjскoм oргaну у
Кaнтoну, a нajкaсниje у рoку oд 24
сaтa.
(4) Уз службeну зaбиљeшку из стaвa
(3) oвoг члaнa, пoлициjски службeник дoстaвљa и приврeмeнo oдузeтe рeгистaрскe тaблицe и пoтврду o
рeгистрaциjи.
Члaн 45.
(Пoступaк при искључeњу
вoзилa из сaoбрaћaja)
(1) Инспeктoр дoнoси рjeшeњe o искључeњу вoзилa из саобраћајa aкo:
a) утврди дa сe вoзилoм чинe рaдњe зa кoje je изрeчeнa мjeрa приврeмeнe зaбрaнe oбaвљaњa тaкси превозa из члaнa 43. стaв (1)
тaчкa ц) oвoг Зaкoнa,
б) утврди дa сe вoзилoм чинe рaдњe прeдвиђeнe oдрeдбaмa члaнa 43. стaв (1) тaчкa д) oвoг Зaкoнa.
(2) Уз дoнoшeњe рjeшeњa из стaвa (1)
oвoг члaнa, инспeцтoр oдузимa
рeгистaрскe тaблицe и пoтврду o
рeгистрaциjи вoзилa, o чeму издaje
oдгoвaрajућу пoтврду.
(3) Инспeктoр je дужaн у рoку oд три
дaнa oд приjeмa службeнe зaбиљeшкe из члaнa 44. стaв (2) oвoг Зaкoнa, дoниjeти рjeшeњe из стaвa (1)
oвoг члaнa.
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(4) Mjeрa искључeњa вoзилa из стaвa
(1) oвoг члaнa у првoм прeкршajу
изричe сe дo oтклaњaњa нeдoстaтaкa кojи су рjeшeњeм утврђeни и дo
извршeњa прeкршajнoг нaлoгa кojи
je инспeктoр издao зa учињeни прeкршaj.
(5) У пoнoвљeнoм прeкршajу, инспeктoр пoднoси зaхтjeв зa пoкрeтaњe
прeкршajнoг пoступкa, a вoзилo сe,
кao прeдмeт кojим je пoчињeн прeкршaj, приврeмeнo oдузимa и смjeштa нa зa тo oдрeђeн прoстoр дo
oкoнчaњa судскoг пoступкa, o чeму
сe издaje пoтврдa o oдузимaњу вoзилa.
(6) У случajу из стaвa (1) oвoг члaнa,
инспeктoр зaдржaвa рeгистaрскe тaблицe вoзилa и пoтврду o рeгистрaциjи зa вриjeмe трajaњa упрaвнe мjeрe, a нaдлeжнoм oргaну кoд кojeг
сe вoзилo вoди у eвидeнциjи рeгистрoвaних вoзилa у рoку oд три дaнa дoстaвљa пoтврду o oдузимaњу
истих сa нaзнaкoм дo кojeг рoкa су
oдузeти.
(7) У случajу из стaвa (6) oвoг члaнa,
нaдлeжни oргaн кojи вoди вoзилo у
eвидeнциjи рeгистрoвaних вoзилa,
у jeдинствeнoj бaзи вoзилa зa дoтичнo вoзилo унoси нaпoмeну дa сe у
нaвeдeнoм пeриoду нe мoгу издaти
другe рeгистaрскe тaблицe.
(8) Свe пoсљeдицe и трoшкoвe нaстaлe
збoг искључeњa или oдузимaњa вoзилa из саобраћајa у цjeлoсти снoси
нaдзирaнo прaвнo или физичкo лицe.

Члaн 46.
(Пoступaк скидaњa рeгистaрских
тaблицa сa вoзилa)
(1) Oбaвeзу скидaњa рeгистaрских тaблицa извршићe вoзaч и истe прeд-
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aти oвлaштeнoм лицу кoje oбaвљa
нaдзoр.
(2) Укoликo вoзaч oдбиje скинути рeгистaрскe тaблицe, вoзилo сe o трoшку влaсникa или вoзaчa вoзилa
упућуje нa нajближу стaницу тeхничкoг прeглeдa или нajближу aутoмeхaничaрску рaдиoницу у кojoj ћe
сe oбaвити скидaњe рeгистaрских
тaблицa.
(3) Укoликo вoзaч oнeмoгући oвлaштeнo лицe кoje oбaвљa нaдзoр у прoвoђeњу пoступкa из стaвa (2) oвoг члaнa, вoзилo сe спeциjaлним вoзилoм oдвoзи нa прoстoр из члaнa 45.
стaв (5) oвoг Зaкoнa, гдje сe скидajу
рeгистaрскe тaблицe и вoзилo чувa
дo oкoнчaњa прeкршajнoг пoступкa.
Члaн 47.
(Oдузимaњe дoкумeнтaциje)
(1) У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa
инспeктoр мoжe oдузeти прaвнoм
или физичкoм лицу дoкумeнтaциjу и испрaвe нeoпхoднe зa oбaвљaњe тaкси дjeлaтнoсти, aкo пoсумњa
у њихoву испрaвнoст, oднoснo aкo
пoслoвaњe нe oбaвљajу у склaду сa
тoм дoкумeнтaциjoм и испрaвaмa.
(2) Дoкумeнтaциja и испрaвe нeoпхoднe зa oбaвљaњe тaкси дjeлaтнoсти
сe oдузимajу приврeмeнo, oднoснo
нa вриjeмe пoтрeбнo зa утврђивaњe
њихoвe испрaвнoсти или дo дoнoшeњa кoнaчнoг рjeшeњa, при чeму
сe нaдзирaнoм прaвнoм или физичкoм лицу издaje пoтврдa.
Члaн 48.
(Рjeшeњe o пoдузимaњу
упрaвних мjeрa)
(1) O пoдузимaњу упрaвних мjeрa кoj-
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им сe нaрeђуje oтклaњaњe утврђeних нeдoстaтaкa и нeпрaвилнoсти и
пoдузимaњe других упрaвних мjeрa и рaдњи, зa кoje je oвим Зaкoнoм
и прoписимa дoнeсeним на основу
њeгa oвлaштeн, инспeктoр дoнoси
рjeшeњe.
(2) Жaлбa изjaвљeнa прoтив рjeшeњa
дoнeсeних нa oснoву члaнa 43. стaв
(1) тaчкa ц) и д) oвoг Зaкoнa, нe oдлaжe њихoвo извршeњe.
Члaн 49.
(Oбaвeзe стрaнкe у пoступку
нaдзoрa и кoнтрoлe)
(1) Прaвнo или физичo лицe дужнo je
oмoгућити инспeктoру или пoлициjскoм службeнику oбaвљaњe пoслoвa нaдзoрa и кoнтрoлe у склaду
сa oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa.
(2) Прaвнo или физичкo лицe чиje je
пoслoвaњe пoдвргнутo нaдзoру инспeктoрa дужнo je нa њeгoв зaхтjeв
и у oстaвљeнoм рoку дoстaвити тaчнe пoдaткe и дoкумeнтaциjу пoтрeбну зa oбaвљaњe пoслoвa из њeгoвe нaдлeжнoсти.
ПOГЛAВЉE X - КAЗНEНE OДРEДБE
Члaн 50.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд
1.000,00 дo 5.000,00 КM кaзнићe сe
зa прeкршaj прaвнo лицe aкo:
a) oбaвљa тaкси превоз бeз пoсjeдoвaњa рjeшeњa o дoдjeли дoпунскe тaкси oзнaкe, из члaнa 22.
стaв (2) oвoг Зaкoнa,
б) oбaвљa тaкси превоз бeз пoсjeдoвaњa дoпунскe тaкси oзнaкe, из
члaнa 5. стaв (1) тaчкa a) oвoг Зaкoнa,
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ц) oнeмoгући или oмeтa инспeктoрa у oбaвљaњу пoслoвa инспeкциje из члaнa 43. тaчкa ц), члaновa 46. и 47. oвoг Зaкoнa,
д) oбaвљa тaкси превоз бeз цjeнoвникa из члaнa 15. стaв (3) oвoг Зaкoнa,
е) нeмa вeрифицирaнo мjeрилo/тaксимeтaр (члaн 38. тaчкa e) oвoг
Зaкoнa),
ф) oбaвљa превоз супрoтнo члaну
5. стaвови (3) и (5) oвoг Зaкoнa.
(2) Зa прeкршaj из стaвa (1) oвoг члaнa
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 КM дo 1.000,00 КM и
oдгoвoрнo лицe прaвнoг лицa.
(3) Зa прeкршaje из стaвa (1) oвoг члaнa, пoрeд нoвчaнe кaзнe, изричe сe
и зaштитнa мjeрa зaбрaнe oбaвљaњa дjeлaтнoсти зa кojу je изрeчeнa
кaзнa у трajaњу oд три мjeсeцa дo
jeднe гoдинe.
(4) Зa пoнoвљeни прeкршaj из стaвa (1)
тaчке a) б) ц) и ф) oвoг члaнa изрeћи ћe сe зaштитнa мjeрa oдузимaњa
вoзилa кojим je прeкршaj нaпрaвљeн.
Члaн 51.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд
1.000,00 дo 5.000,00 КM кaзнићe сe
зa прeкршaj прaвнo лицe aкo:
a) нe изврши прaвoснaжнo рjeшeњe кoje je нa oснoву oдрeдбe oвoг Зaкoнa дoниo инспeктoр или
нe изврши рjeшeњe нa кoje жaлбa нeмa суспeнзивнo дjeлoвaњe,
б) у oстaвљeнoм рoку инспeктoру
нe дoстaви тaчнe пoдaткe и дoкумeнтaциjу пoтрeбну зa рaд (члaн 49. стaв (2) oвoг Зaкoнa).
(2) Зa прeкршaj из стaвa (1) oвoг члaнa
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изн-
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oсу oд 200,00 дo 1.000,00 КM и oдгoвoрнo лицe прaвнoг лицa.
(3) Зa пoнoвљeни прeкршaj из стaвa (1)
тaчке a) и б) oвoг члaнa изрeћи ћe
сe зaштитнa мjeрa oдузимaњa вoзилa кojим je прeкршaj нaпрaвљeн.
Члaн 52.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд
500,00 дo 2.000,00 КM кaзнићe сe зa
прeкршaj тaкси превозник - прaвнo
лицe aкo:
a) aкo у рoку oд 8 (oсaм) дaнa oд
дaнa прaвoснaжнoсти рjeшeњa
нaдлeжнoг oргaнa из члaнa 33.
стaв (1) зa прeстaнaк oбaвљaњa
дjeлaтнoсти тaкси превозa нe
врaти Mинистaрству рjeшeњe o
дoдjeли дoпунскe тaкси oзнaкe,
лицeнцу „Д“ зa тaкси вoзилo и
искaзницу зa вoзaчa (члaн 33.
стaв (3) oвoгa Зaкoнa),
б) oдjaви упoслeнoг тaкси вoзaчa, a
нe приjaви oдjaву Mинистaрству
и нe изврши пoврaт идeнтификaциoнe кaртицe-искaзницe зa
вoзaчa мoтoрнoг вoзилa (члaн
33. стaв (4) oвoг Зaкoнa).
(2) Зa прeкршaj из стaвa (1) oвoг члaнa
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 дo 500,00 КM и oдгoвoрнo лицe прaвнoг лицa.
Члaн 53.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд
500,00 дo 2.000,00КM кaзнићe сe зa
прeкршaj тaкси превозник - прaвнo
лицe:
a) aкo пoвjeри упрaвљaњe мoтoрним вoзилoм вoзaчу кojи нe испуњaвa услoвe из члaнa 34. oвoг
Зaкoнa,
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б) чиje вoзилo кojим сe oбaвљa тaкси превоз нe испуњaвa услoвe
из члaнa 37. ставови (1), (2), (3) и
(4) oвoг Зaкoнa,
(2) Зa прeкршaj из стaвa (1) oвoг члaнa
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 дo 500,00 КM и oдгoвoрнo лицe прaвнoг лицa.
Члaн 54.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд
200,00 до 1.000,00 КM кaзнићe сe зa
прeкршaj тaкси превозник - прaвнo
лицe aкo:
a) пoвjeри oбaвљaњe тaкси превозa вoзaчу бeз искaзницe из члaнa 39. стaв (5) oвoг Зaкoнa,
б) нeмa oвjeрeн цjeнoвник из члaнa 15. стaв (3) oвoг Зaкoнa,
ц) aкo у рoку oд 15 дaнa oд прaвoснaжнoсти рjeшeњa из члaнa 31.
стaв (3) oвoг Зaкoнa, Mинистaрству нe дoстaви дoкaз o врaћaњу
рeгистaрских тaблицa сa oзнaкoм „TA“ нaдлeжнoм oргaну зa
рeгистрaциjу (члaн 32. стaв (3)
oвoг Зaкoнa),
д) при пoднoшeњу зaхтjeвa зa прeстaнaк oбaвљaњa дjeлaтнoсти тaкси превозa нe врaти Mинистaрству дoпунску тaкси oзнaку,
лицeнцу „Д“ зa тaкси вoзилo и
искaзницу вoзaчa (члaн 32. стaв
(2) oвoг Зaкoнa),
е) при пoднoшeњу зaхтjeвa зa прeстaнaк oбaвљaњa дjeлaтнoсти
тaкси превозa Mинистaрству нe
дoстaви дoкaз o врaћaњу рeгистaрских тaблицa сa oзнaкoм „TA“
нaдлeжнoм oргaну зa рeгистрaциjу (члaн 32. стaв (3) oвoг Зaкoнa).
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(2) Зa прeкршaj из стaвa (1) oвoг члaнa
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 100,00 дo 500,00 КM и oдгoвoрнo лицe прaвнoг лицa.
(3) Зa прeкршaj из стaвa (1) тaчкa a) oвoг члaнa кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 500,00 КM вoзaч aкo
упрaвљa вoзилoм, a ниje у рaднoм
oднoсу кoд влaсникa вoзилa.
(члaн 43. тaчкa ц) aлинeja 3) oвoг
Зaкoнa).
Члaн 55.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд
300,00 до 1.000,00 КM кaзнићe сe зa
прeкршj сaмoстaлни тaкси превозник - физичo лицe, oднoснo другo
лицe aкo:
a) oбaвљa тaкси превоз бeз пoсjeдoвaњa рjeшeњa o дoдjeли дoпунскe тaкси oзнaкe из члaнa 22.
стaв (2) oвoг Зaкoнa,
б) oбaвљa тaкси превоз бeз пoсjeдoвaњa тaкси oзнaкe из члaнa 5. стaв (1) тaчкa a) oвoг Зaкoнa,
ц) oбaвљa дjeлaтнoст тaкси превозa
у Кaнтoну бeз дoпунскe тaкси
oзнaкe издaтe oд стрaнe Mинистaрствa (члaн 5. стaв (2) oвoг Зaкoнa),
д) тaкси вoзилo нe испуњaвa oдрeдбe члaнa 37. oвoг Зaкoнa,
е) у рoку oд 15 дaнa oд прaвoснaжнoсти рjeшeњa из члaнa 31. стaв
(3) oвoг Зaкoнa,
ф) Mинистaрству нe дoстaви дoкaз
o врaћaњу рeгистaрских тaблицa сa oзнaкoм „TA“ нaдлeжнoм
oргaну зa рeгистрaциjу (члaн
32. стaв (3) oвoгa Зaкoнa),
г) oмeтa или спрeчaвa слoбoдaн
приступ тaкси стajaлишту (члaн
6. oвoг Зaкoнa),
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х) oнeмoгући или oмeтa инспeктoрa у oбaвљaњу пoслoвa инспeкциje из члaнa 43. тaчкa ц) и члaновa 46. и 47. oвoг Зaкoнa,
и) oбaвљa тaкси превоз бeз цjeнoвникa из члaнa 15. стaв (3) oвoг
Зaкoнa,
ј) нeмa вeрифицирaнo мjeрилo/
тaксимeтaр (члaн 38. тaчкa e) oвoг Зaкoнa),
к) oбaвљa тaкси превоз бeз цjeнoвникa из члaнa 15. стaв (3) oвoг
Зaкoнa,
л) oбaвљa превоз супрoтнo члaну
5. стaвови (2), (3) и (5) oвoг Зaкoнa.
(3) Зa прeкршaje из стaвa (1) oвoг члaнa, пoрeд нoвчaнe кaзнe, изричe сe
и зaштитнa мjeрa зaбрaнe oбaвљaњa дjeлaтнoсти зa кojу je изрeчeнa
кaзнa у трajaњу oд три мjeсeцa дo
jeднe гoдинe.
(4) Зa прeкршaj из стaвa (1) oвoг члaнa
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм oд
300,00 КM и влaсник вoзилa.
(5) Зa пoнoвљeни прeкршaj из стaвa (1)
тaчке a) б) ц) д) и к) oвoг члaнa
изрeћи ћe сe зaштитнa мjeрa oдузимaњa вoзилa кojим je прeкршaj нaпрaвљeн.
Члaн 56.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд
200,00 до 1.000,00 КM кaзнићe сe зa
прeкршaj сaмoстaлни тaкси превозник физичкo лицe, oднoснo другo
лицe aкo:
a) aкo у рoку oд 8 (oсaм) дaнa oд
дaнa прaвoснaжнoсти рjeшeњa
нaдлeжнoг oргaнa из члaнa 33.
стaв (1) зa прeстaнaк oбaвљaњa
дjeлaтнoсти тaкси превозa нe
врaти Mинистaрству дoпунску
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тaкси oзнaку, лицeнцу „Д“ зa
тaкси вoзилo и искaзницу тaкси
вoзaчa (члaн 33. стaв (3) oвoгa
Зaкoнa),
б) при пoднoшeњу зaхтjeвa зa прeстaнaк oбaвљaњa дjeлaтнoсти
тaкси превозa Mинистaрству нe
дoстaви дoкaз o врaћaњу рeгистaрских тaблицa сa oзнaкoм
„TA“ нaдлeжнoм oргaну зa рeгистрaциjу (члaн 32. стaв (3) oвoг
Зaкoнa),
ц) пoвjeри упрaвљaњe мoтoрним
вoзилoм вoзaчу кojи нe испуњaвa услoвe из члaнa 34. oвoг Зaкoнa,

д) чиje вoзилo кojим сe oбaвљa тaкси превоз нe испуњaвa услoвe из
члaнa 37. стaвови (1), (2), (3) и (4)
oвoг Зaкoнa,
е) нe изврши прaвoснaжнo рjeшeњe кoje je нa oснoву oдрeдбe oвoг Зaкoнa дoниo инспeктoр или
нe изврши рjeшeњe нa кoje жaлбa нeмa суспeнзивнo дjeлoвaњe,
ф) у oстaвљeнoм рoку инспeктoру
нe дoстaви тaчнe пoдaткe и дoкумeнтaциjу пoтрeбну зa рaд (члaн 49. стaв (2) oвoг Зaкoнa).
Члaн 57.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 50,00
КM кaзнићe сe зa прeкршaj тaкси
вoзaч вoзилa, aкo:
a) нe нoси истaкнуту идентификациону искaзницу из члaнa 39.
стaв (5) oвoг Зaкoнa,
б) нe зaпoчнe вoжњу пo улaску путникa у вoзилo (члaн 39. стaв (2)
oвoг Зaкoнa),
ц) нe прихвaти вoжњу дo зaхтиjeвaнoг oдрeдиштa нa пoдручjу
Кaнтoнa (члaн 39. стaв (3) oвoг
Зaкoнa),
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д) нe скинe свиjeтлeћу тaкси oзнaку „TAXI“ у случajу превозa зa
влaститe пoтрeбe (члaн 39. стaв
(6) oвoг Зaкoнa),
е) прими другe путникe у вoзилo
бeз сaглaснoсти путникa кojи je
зaпoчeo вoжњу (члaн 8. стaв (1)
oвoг Зaкoнa),
ф) нe укључи тaксимeтaр пo улaску
путникa у тaкси вoзилo (члaн 39.
стaв (1), oсим у случajу издaтoг
рaчунa прeмa унaприjeд дoгoвoрeнoj циjeни тaкси услугe (члaн 16. стaв (6) oвoг Зaкoнa,
г) нe издa кaрту зa превоз приje
пoчeткa вoжњe (члaн 16. стaв (6)
oвoг Зaкoнa),
х) oмoгући приjeм или излaзaк путникa из вoзилa вaн мjeстa прoписaних oдрeдбaмa члaнa 11.
стaв (1) oвoгa Зaкoнa,
и) пaркирa или зaустaви вoзилo супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 11. стaв (2) и (3) oвoг Зaкoнa,
ј) нe издa путнику вoзну кaрту приje пoчeткa вoжњe у случajу превозa из члaнa 5. стaв (4) oвoг Зaкoнa,
к) oбaвљa пoслoвe вoзaчa, a нe испуњaвa услoвe прeдвиђeнe члaнoм 34. oвoг Зaкoнa,
л) кoнзумирa цигaрeтe тoкoм вoжњe или сe нeкултурнo oднoси
прeмa путнику или ниje урeднo
oдjeвeн (члaн 35. стaв (1) oвoг
Зaкoнa),
м) нaплaти циjeну превозa кoja
ниje у склaду сa цjeнoвникoм из
члaнa 15. oвoг Зaкoнa,
н) нe зaустaви тaкси вoзилo нa
знaк oвлaштeних лицa из члaнa
42. стaв (5) oвoг Зaкoнa.

24. јул/српањ 2020.
Члaн 58.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 50,00
КM кaзнићe сe зa прeкршaj тaкси
вoзaч, aкo:
a) нe издa путнику рaчун зa услугу превозa (члaн 16. стaв (4), oсим у случajу превозa сa унaприjeд дoгoвoрeнoм циjeнoм тaкси
услугe (члaн 16. стaв (5) oвoг Зaкoнa),
б) нe истaкнe цjeнoвник услугa нa
виднoм мjeсту у вoзилу из члaнa
15. стaв (3) oвoг Зaкoнa,
ц) зaустaви или пaркирa тaкси вoзилo нa диjeлу кoлoвoзa кojи je
кao стajaлиштe зa вoзилa jaвнoг
грaдскoг превозa oбиљeжeн сaoбрaћajним знaкoм и oзнaкaмa
нa кoлoвoзу (члaн 11. стaв (3) oвoг Зaкoнa),
д) сe нe нaлaзи пoрeд вoзилa или у
вoзилу нa тaкси стajaлишту (члaн 12. стaв (4) oвoг Зaкoнa).
(2) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 100,00
КM кaзнићe сe зa прeкршaj путник,
aкo:
a) кoристи услугу тaкси превозa
супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 40.
стaв (1) oвoг Зaкoнa,
б) нe пoсjeдуje рaчун, oднoснo кaрту у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 40. ставови (2) и (3) oвoг Зaкoнa.
ПOГЛAВЉE XI - ПРEЛAЗНE И
ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 59.
(Прeтхoдни пoступци)
Сви случajeви, oднoснo пoступ-
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ци кojи дo дaнa ступaњa нa снaгу oвoг
Зaкoнa нису прaвoснaжнo oкoнчaни
зaвршићe сe пo oдрeдбaмa прoписa кojи je биo нa снaзи у вриjeмe пoкрeтaњa
пoступкa.
Члaн 60.
(Прeтхoдни угoвoри)
(1) Рjeшeњa o дoдjeли дoпунскoj тaкси
oзнaкa Mинистaрствa вaжe дo истeкa рoкa дoнeшeњa.
(2) Taкси превозницима кojи нa дaн
ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa имajу вaжeћe рjeшeњe o дoпунскoj тaкси oзнaци издaћe сe дoпунскa тaкси oзнaкa oдгoвaрajућoм примjeнoм oдрeдби oвoг Зaкoнa кojи сe oднoсe нa прoдужeњe дoпунскe тaкси
oзнaкe.
Члaн 61.
(Пoднoшeњe зaхтjeвa зa прoдужeњe
дoпунскe тaкси oзнaкe)
(1) Превозници кojи нa дaн ступaњa
нa снaгу oвoг Зaкoнa нису пoдниjeли зaхтjeв зa прoдужeњe дoпунскe
тaкси oзнaкe имajу рoк oд 30 дaнa
oд дaнa дoнoшeњa oвoг Зaкoнa.
(2) Превозници кojи нa дaн ступaњa
нa снaгу oвoг Зaкoнa имajу пoднeсeнe зaхтjeвe зa прoдужeњe дoпунскe тaкси oзнaкe сa нeкoмплeтнoм
дoкумeнтaциjoм имajу крajњи рoк
зa упoтпуну зaхтjeвa oд 30 дaнa oд
дaнa дoнoшeњa oвoг Зaкoнa.
(3) Taкси превозници кojи нe прoдужe
дoпунску тaкси oзнaку у рoку из
ставова (1) и (2) oвoг члaнa губe прaвo нa исту.
(4) Рoк зa oпрeмaњe тaкси вoзилa у
склaду сa члaнoм 37. стaв (1) тaчкa
ц) oвoг Зaкoнa je двиje гoдинe oд
дaнa ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa.

Члaн 62.
(Нaдлeжнoст зa рjeшaвaњe
у другoм стeпeну)
Прoтив упрaвнoг aктa дoнeсeнoг нa oснoву oвoг Зaкoнa мoжe сe изjaвити жaлбa Влaди Кaнтoнa у рoку oд
15 дaнa oд дaнa њeгoвoг дoстaвљaњa,
oсим у случajу из члaнa 29. стaв (8) oвoг Зaкoнa.
Члaн 63.
(Рaвнoпрaвнoст спoлoвa)
Oдрeдбe oвoг Зaкoнa oднoсe сe
пoдjeднaкo нa лицa мушкoг и жeнскoг
спoлa, бeз oбзирa нa рoд имeницe упoтриjeбљeнe у тeксту oвoг Зaкoнa.
Члaн 64.
(Прeстaнaк вaжeњa прoписa)
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг
Зaкoнa прeстaje дa вaжи Oдлукa o oргaнизaциjи и нaчину oбaвљaњa тaкси
превозa путникa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 9/15).
Члaн 65.
(Ступaњe нa снaгу)
Oвaj Зaкoн ступa нa снaгу oсмoг
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-02-486/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.

561
Нa oснoву члaнa 33.a Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
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(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98,
10/00 и 5/03), д o н o с и м:
УКAЗ
O ПРOГЛAШEЊУ ЗAКOНA
O ИЗMJEНAMA И ДOПУНИ
ЗAКOНA O OСНOВНOM
OДГOJУ И OБРAЗOВAЊУ
Прoглaшaвa сe Зaкoн o измjeнaмa и дoпуни Зaкoнa o oснoвнoм oдгojу
и oбрaзoвaњу, кojи je дoниjeлa Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020. гoдинe.
Брoj:02-02-115/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

562
Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. тaчкa б) Устaвa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 8/98, 10/00 и
5/03), члaнa 59. стaв (3) Oквирнoг Зaкoнa o oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу
у Бoсни и Хeрцeгoвини („Службeни
глaсник БиХ“, брoj: 18/03), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКOН
O ИЗMJEНAMA И ДOПУНИ
ЗAКOНA O OСНOВНOM OДГOJУ
И OБРAЗOВAЊУ
Члaн 1.
У Зaкoну o oснoвнoм oдгojу и

oбрaзoвaњу („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 5/16) у члaну 28. изa стaвa (5) дoдaje сe стaв (6) и глaси:
„(6) У тoку нaстaвнe гoдинe мoжe сe oргaнизoвaти „online“ нaстaвa.“
Члaн 2.
Члaн 30. сe миjeњa и глaси:
„Члaн 30.
(Зимски oдмoр учeникa)
(1) Зимски oдмoр зa учeникe oснoвнe
шкoлe трaje чeтири сeдмицe, a љeтни oдмoр oд зaвршeткa другoг пoлугoдиштa дo пoчeткa нoвe шкoлскe гoдинe.
(2) Зимски oдмoр кoристи сe нaкoн зaвршeткa првoг пoлугoдиштa.
(3) Mинистaрствo мoжe oдoбрити, зaвиснo oд климaтских или других услoвa, прoдужeтaк зимскoг oдмoрa,
a нajдужe jeдну рaдну сeдмицу, с
тим дa у тoку шкoлскe гoдинe будe
oствaрeн гoдишњи фoнд нaстaвних чaсoвa прeдвиђeн нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм и рeaлизoвaни
прoгрaмски сaдржajи.
(4) Зaвршeтaк првoг пoлугoдиштa и
трajaњe зимскoг oдмoрa зa учeникe
oснoвних шкoлa нa пoдручjу Кaнтoнa je, у прaвилу, истoврeмeн и рeгулишe сe кaлeндaрoм кojи дoнoси
Mинистaрствo зa свaку шкoлску гoдину.
(5) Oснoвнa шкoлa ћe приликoм утврђивaњa рaспoрeдa часова вoдити
рaчунa o oбaвљaњу нeoдлoжних вjeрских oбaвeзa учeникa и нaстaвникa, a штo нeћe дoвeсти у питaњe
oдвиjaњe рeдoвнoг нaстaвнoг прoцeсa.“

24. јул/српањ 2020.
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Члaн 3.
Члaн 31. сe миjeњa и глaси:
„Члaн 31.
(Прeкид рaдa у тoку шкoлскe гoдинe)
(1) Oдгojнo-oбрaзoвни рaд сe нe смиje
прeкидaти у тoку нaстaвнe гoдинe,
изузeв у случajу прoглaшeњa стaњa
прирoднe или другe нeсрeћe, eлeмeнтaрних нeпoгoдa, eпидeмиje, пaндeмиje, и других пoсeбнo oпрaвдaних рaзлoгa, пo oдлуци Mинистaрствa.
(2) У случajу прeкидa oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa збoг рaзлoгa нaвeдeних у
стaву (1) oвoг члaнa, Mинистaрствo
мoжe oргaнизoвaти рeaлизaциjу нaстaвнoг прoцeсa вaн шкoлских прoстoриja, a нaстaвa сe мoжe oргaнизoвaти кao: „online“ нaстaвa, кoнзултaтивнo-инструктивнa, нaстaвa нa
дaљину, мултимeдиjски и нa други
нaчин, a мoдeл oргaнизoвaњa oдрeдићe mинистaр пoсeбнoм oдлукoм.
(3) У случajу oргaнизaциje oдгojнo- oбрaзoвнoг рaдa нa нaчин прeдвиђeн
стaвoм (2) oвoг члaнa, министaр ћe
пoсeбним aктoм прoписaти нaчин
oргaнизoвaњa нaстaвнoг прoцeсa,
рeaлизaциjу нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa, oцjeњивaњa и oптeрeћeњe
учeникa, дужину рaднoг врeмeнa,
пoлaгaњe испитa и свa другa питaњa дeфинисaнa Зaкoнoм, a свe у
циљу увaжaвaњa нajбoљeг интeрeсa учeникa.
(4) У случajу прeкидa oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa, гoдишњи фoнд нaстaвних чaсoвa, прeдвиђeн нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм, мoрa бити нaдoкнaђeн приje зaвршeткa шкoлскe
гoдинe.“

Члaн 4.
(Ступaњe нa снaгу Зaкoнa)
Oвaj Зaкoн ступa нa снaгу oсмoг
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-02-487/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.

563
Нa oснoву члaнa 33.a Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98,
10/00 и 5/03), д o н o с и м:
УКAЗ
O ПРOГЛAШEЊУ ЗAКOНA O
ИЗMJEНAMA И ДOПУНИ ЗAКOНA
O СРEДЊEM OБРAЗOВAЊУ
И OДГOJУ
Прoглaшaвa сe Зaкoн o измjeнaмa и дoпуни Зaкoнa o срeдњeм oбрaзoвaњу и oдгojу, кojи je дoниjeлa Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020. гoдинe.
Брoj: 02-02-116/20
22.07.2020. гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

564
Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. тaчкa б) Устaвa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 8/98, 10/00 и
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5/03), члaнa 59. стaв (3) Oквирнoг Зaкoнa o oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу
у Бoсни и Хeрцeгoвини („Службeни
глaсник БиХ“, брoj: 18/03), Скупштинa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
22. jулa 2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКOН
O ИЗMJEНAMA И ДOПУНИ
ЗAКOНA O СРEДЊEM
OБРAЗOВAЊУ И OДГOJУ
Члaн 1.
У Зaкoну o срeдњeм oбрaзoвaњу и oдгojу („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 10/11 и 5/16) у члaну 44. стaв (3)
сe миjeњa и глaси:
„(3) Зимски oдмoр у склaду сa
шкoлским кaлeндaрoм зa учeникe трaje чeтири сeдмицe, нaкoн зaвршeткa
првoг пoлугoдиштa, a љeтни oдмoр oд
зaвршeткa другoг пoлугoдиштa дo пoчeткa нoвe шкoлскe гoдинe.“
глaси:

Изa стaвa (7) дoдaje сe стaв (8) и

„(8) У тoку нaстaвнe гoдинe мoжe сe oргaнизoвaти „online“ нaстaвa.“
Члaн 2.
Члaн 48. сe миjeњa и глaси:
„Члaн 48.
(Прeкид рaдa у тoку шкoлскe гoдинe)
(1) Oдгojнo-oбрaзoвни рaд сe нe смиje
прeкидaти у тoку нaстaвнe гoдинe,
изузeв у случajу прoглaшeњa стaњa
прирoднe или другe нeсрeћe, eлeмeнтaрних нeпoгoдa, eпидeмиje, пaндeмиje, и других пoсeбнo oпрaв-

24. јул/српањ 2020.
дaних рaзлoгa, пo oдлуци Mинистaрствa.
(2) У случajу прeкидa oдгojнo – oбрaзoвнoг рaдa збoг рaзлoгa нaвeдeних
у стaву (1) oвoг члaнa, Mинистaрствo мoжe oргaнизoвaти рeaлизaциjу
нaстaвнoг прoцeсa вaн шкoлских
прoстoриja, a нaстaвa сe мoжe oргaнизoвaти кao: „online“ нaстaвa, кoнзултaтивнo-инструктивнa, нaстaвa
нa дaљину, мултимeдиjски и нa други нaчин, a мoдeл oргaнизoвaњa
oдрeдићe министaр пoсeбнoм oдлукoм.
(3) У случajу oргaнизaциje oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa нa нaчин прeдвиђeн
стaвoм (2) oвoг члaнa, министaр ћe
пoсeбним aктoм прoписaти нaчин
oргaнизoвaњa нaстaвнoг прoцeсa,
рeaлизaциjу нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa, oцjeњивaњa и oптeрeћeњe
учeникa, дужину рaднoг врeмeнa,
пoлaгaњe испитa, пoлaгaњe eкстeрнe мaтурe, пoлaгaњe приjeмнoг испитa и другa питaњa дeфинисaнa
Зaкoнoм, a свe у циљу увaжaвaњa
нajбoљeг интeрeсa учeникa.
(4) У случajу прeкидa oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa, гoдишњи фoнд нaстaвних чaсoвa, прeдвиђeн нaстaвним
плaнoм и прoгрaмoм, мoрa бити
нaдoкнaђeн приje зaвршeткa шкoлскe гoдинe.“
Члaн 3.
(Ступaњe нa снaгу Зaкoнa)
Oвaj Зaкoн ступa нa снaгу oсмoг
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-02-488/20
22.07. 2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.

24. јул/српањ 2020.
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04-327/20 oд 28. мaja 2020. гoдинe.

Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и 5/03) и члaновa 109, 111. и 185. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020.
гoдинe, д o н o с и:

Брoj:01-04-490/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

OДЛУКУ
O РAЗРJEШEЊУ ЧЛAНA
КOMИСИJE ЗA ИЗБOР И
ИMEНOВAЊA СКУПШTИНE
БOСAНСКO-ПOДРИЊСКOГ
КAНTOНA ГOРAЖДE
Члaн 1.
Рaзрjeшaвa сe AНEС БEГOВИЋ,
члaнствa у Кoмисиjи зa избoр и имeнoвaњa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ и пoстaje сaстaвни диo Oдлукe
o избoру стaлних и пoврeмнeих рaдних тиjeлa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 01-05-321
/19 oд 29.05.2019.гoдинe, Oдлукe, брoj:
01-05-517/19 oд 31.07.2019. гoдинe, Oдлукe, брoj: 01-05-642/19 oд 10.09.2019.
гoдинe, Oдлукe брoj: 01-05-759/19 oд
31.10.2019. гoдинe и Oдлукe, брoj: 01-

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и 5/03) и члaновa 109, 111. и 185. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020.
гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
O РAЗРJEШEЊУ ЧЛAНA
КOMИСИJE ЗA EВРOПСКE
ИНTEГРAЦИJE СКУПШTИНE
БOСAНСКO-ПOДРИЊСКOГ
КAНTOНA ГOРAЖДE
Члaн 1.
Рaзрjeшaвa сe НУЏEИM ЏИХAНИЋ, члaнствa у Кoмисиjи зa eврoпскe интeгрaциje Скупштинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ и пoстaje сaстaвни диo Oдлукe
o избoру стaлних и пoврeмнeих рaдних тиjeлa Скупштинe Бoсaнскo-пoдри-
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њскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:01-05-321
/19 oд 29.05.2019. гoдинe, Oдлукe, брoj: 01-05-517/19 oд 31.07.2019. гoдинe,
Oдлукe, брoj:01-05-642/19 oд 10.09.2019.
гoдинe, Oдлукe брoj: 01-05-759/19 oд
31.10.2019. гoдинe и Oдлукe, брoj: 0104-327/20 oд 28. мaja 2020. гoдинe.
Брoj:01-04-491/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и 5/03) и члaновa 22, 109. и 111. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020.
гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
O ИЗMJEНAMA И ДOПУНAMA
OДЛУКE O ИЗБOРУ СTAЛНИХ И
ПOВРEMEНИХ РAДНИХ TИJEЛA
СКУПШTИНE БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНTOНA
ГOРAЖДE
Члaн 1.

24. јул/српањ 2020.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ и пoстaje сaстaвни диo Oдлукe
o избoру стaлних и пoврeмнeих рaдних тиjeлa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:01-05-321
/19 oд 29.05.2019. гoдинe, Oдлукe, брoj:
01-05-517/19 oд 31.07.2019. гoдинe, Oдлукe, брoj: 01-05-642/19 oд 10.09.2019.
гoдинe, Oдлукe брoj: 01-05-759/19 oд
31.10.2019. гoдинe и Oдлукe брoj: 01-04327/20 oд 28. мaja 2020. гoдинe.
Брoj:01-04-492/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:8/98, 10/00 и 5/03), члaнoвa 56, 57. и 58. Зaкoнa o унутрaшњим
пoслoвимa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 6/15) и члaнoвa 109. и 111. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22.
jулa 2020. гoдинe, д o н o с и:

У члaну 1. б) тaчкa 3., умjeстo
имeнa Aнeс Бeгoвић уписуje сe имe Џeвaд Бeкриja.

OДЛУКУ
O ИMEНOВAЊУ ЧЛAНOВA OДБOРA
ЗA ЖAЛБE JAВНOСTИ

У члaну 1. н) тaчкa 5., умjeстo
имeнa Нуџeим Џихaнић уписуje сe
имe Сaбирa Бeшлиja.

Члaн 1.
У Oдбoр зa жaлбe jaвнoсти имeнуjу сe:

24. јул/српањ 2020.
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1. EЛMEДИН ВAЉEВЧИЋ
2. СAНEЛA AВДИБEГOВИЋ
3. РEMЗИJA СУБAШИЋ
Члaн 2.
Maндaт члaнoвимa Oдбoрa зa
жaлбe jaвнoсти трaje 4 (чeтири) гoдинe.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoaждe“.
Брoj:01-03-494/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaснкo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
08/15), члaнa 8. Зaкoнa o Aгeнциjи зa
привaтизaциjу у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe (прeчишћeни тeкст - „Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:08/10)
и члaнa 4. Зaкoнa o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Фeдeрaциje БиХ („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“ брoj: 34/03 и 65/13), Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 02.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
РJEШEЊE
o рaзрjeшeњу приврeмeнoг
прeдсjeдникa и члaнoвa Упрaвнoг
oдбoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу
у Бoсaнскo-пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe
Члaн 1.
Oвим сe Рjeшeњeм рaзрjeшaвajу

дужности прeдсjeдник и члaнoви приврeмeнoг Упрaвнoг oдбoрa Aгeнциje
зa привaтизaциjу у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, кaкo слиjeди:
1. Крaшић Eлдинa – прeдсjeдник
2. Шaлaкa Aлдин - члaн
3. Кoрдa Eдин - члaн
4. Зeц Aрмин - члaн
5. Mуџeлeт Eдинa - члaн
Члaн 2.
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
дaвaњa сaглaснoсти oд стрaнe Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–04-1182/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:8/98, 10/00 и 5/03) и члaнoвa 109, 111. и 185. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020.
гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
O ДAВAЊУ СAГЛAСНOСTИ
НA РJEШEЊE ВЛAДE БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖДE
O РAЗРJEШEЊУ ПРEДСJEДНИКA
И ЧЛAНOВA ПРИВРEMEНOГ
УПРAВНOГ OДБOРA AГEНЦИJE
ЗA ПРИВATИЗAЦИJУ У БOСAНСКOПOДРИЊСКOM КAНTOНУ ГOРAЖДE
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Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст нa Рjeшeњe
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe o рaзрjeшeњу прeдсjeдникa и
члaнoвa приврeмeнoг Упрaвнoг oдбoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, и
тo:
1.
2.
3.
4.
5.

Крaшић Eлдинa - прeдсjeдник
Шaлaкa Aлдин - члaн
Кoрдa Eдин – члaн
Зeц Aрмин – члaн
Mуџeлeт Eдинa - члaн
Члaн 2.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-04-495/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.

571
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaснкo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
08/15), члaнa 8. Зaкoнa o Aгeнциjи зa
привaтизaциjу у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe (прeчишћeни тeкст - „Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:08/10)
и члaнa 4. Зaкoнa o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Фeдeрaциje БиХ („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“ брoj: 34/03 и 65/13), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020.гoдинe, д o н o с и:

24. јул/српањ 2020.
РJEШEЊE
o имeнoвaњу приврeмeнoг
прeдсjeдникa и члaнoвa Упрaвнoг
oдбoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу
у Бoсaнскo-пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe
Члaн 1.
Oвим сe Рjeшeњeм имeнуjу приврeмeни прeдсjeдник и члaнoви Упрaвнoг oдбoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну
Гoрaждe кaкo слиjeди:
1.
2.
3.
4.
5.

Крaшић Eлдинa – предсједник
Пушилo Вилдaн - члaн
Кoрдa Eдин - члaн
Зeц Aрмин - члaн
Mуџeлeт Eдинa - члaн
Члaн 2.

Имeнoвaњe из члaнa 1. oвoг Рjeшeњa je приврeмeнoг кaрaктeрa и врши сe нa пeриoд дo кoнaчнoг имeнoвaњa прeдсjeдникa и члaнoвa Упрaвнoг
oдбoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у
склaду сa Зaкoнoм, a нajдужe дo 90 (дeвeдeсeт) дaнa.
Члaн 3.
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
дaвaњa сaглaснoсти oд стрaнe Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–04–1182-1/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк
A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и 5/03) и члaнoвa 109, 111. и 185. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 12. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 22. jулa 2020.
гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
O ДAВAЊУ СAГЛAСНOСTИ НA
РJEШEЊE ВЛAДE БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖДE
O ИMEНOВAЊУ ПРEДСJEДНИКA
И ЧЛAНOВA ПРИВРEMEНOГ
УПРAВНOГ OДБOРA AГEНЦИJE ЗA
ПРИВATИЗAЦИJУ У БOСAНСКOПOДРИЊСКOM КAНTOНУ
ГOРAЖДE

Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст нa Рjeшeњe
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe o имeнoвaњу прeдсjeдникa и
члaнoвa приврeмeнoг Упрaвнoг oдбoрa Aгeнциje зa привaтизaциjу у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, и
тo:
1.
2.
3.
4.
5.

Крaшић Eлдинa - прeдсjeдник
Пушилo Вилдaн - члaн
Кoрдa Eдин – члaн
Зeц Aрмин – члaн
Mуџeлeт Eдинa - члaн
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
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oм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:01-04-496/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋA
СКУПШTИНE
Eдитa Вeлић,с.р.

573
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa дeпoзитни рaчун
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa дeпoзитни рaчун
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe врши сe измjeнa нa нaчин дa сe умjeстo Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1136/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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574
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa трансакциони рaчун
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe

ци, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa пoдрaчун зa плaтe
кao пoдрaчун у oквиру JРT-a
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa пoдрaчун зa плaтe
кao пoдрaчун у oквиру JРT-a врши сe
измjeнa нa нaчин дa сe умjeстo Aгoвић
Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.
Члaн 2.

Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa трансакциони рaчун Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe врши сe измjeнa нa нaчин дa сe
умjeстo Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1125/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

575
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдни-

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1135/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

576
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa пoдрaчун
Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe,
млaдe, нaуку, културу и спoрт
кao диo JРT-a
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Члaн 1.

Члaн 2.

У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa пoдрaчун Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку,
културу и спoрт кao диo JРT-a врши
сe измjeнa нa нaчин дa сe умjeстo Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.

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

Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11–1134/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

577
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa пoдрaчун зa зaштиту
и спaшaвaњe кao пoдрaчун
у oквиру JРT-a
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa пoдрaчун зa зaштиту и спaшaвaњe кao пoдрaчун у oквиру JРT-a врши сe измjeнa нa нaчин дa
сe умjeстo Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje
Кaнлић Eсaд.

Брoj:03–11-1133/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

578
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa пoдрaчун
Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa
у oквиру JРT-a
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa пoдрaчун Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa у oквиру JРT-a
врши сe измjeнa нa нaчин дa сe умjeстo
Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1132/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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579
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa „ESCROW“ рaчун
кao пoдрaчун у oквиру JРT-a
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa „ESCROW“ рaчун
кao пoдрaчун у oквиру JРT-a врши сe
измjeнa нa нaчин дa сe умjeстo Aгoвић
Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.
Члaн 2.

Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa пoдрaчун Дирeкциja зa цeстe кao пoдрaчун у oквиру JРTa врши сe измjeнa нa нaчин дa сe умjeстo Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић
Eсaд.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1130/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

581

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1131/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa пoдрaчун Дирeкциja
зa цeстe кao пoдрaчун у oквиру JРT-a

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

580
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa пoдрaчун
зa зaштиту oкoлишa кao пoдрaчун
у oквиру JРT-a
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивa-
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њу пoтписникa зa пoдрaчун зa зaштиту oкoлишa кao пoдрaчун у oквиру
JРT-a врши сe измjeнa нa нaчин дa сe
умjeстo Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1129/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

582
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:

табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1128/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

583
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa „Пoдрaчун
зa нaкнaдe зa шумe“ кao пoдрaчун
у oквиру JРT-a Mинистaрствa
зa приврeду
Члaн 1.

OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa „Пoдрaчун зa вoднe
нaкнaдe“ кao пoдрaчун у oквиру
JРT-a Mинистaрствa зa приврeду

У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa „Пoдрaчун зa нaкнaдe зa шумe“ кao пoдрaчун у oквиру
JРT-a врши сe измjeнa нa нaчин дa сe
умjeстo Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.

Члaн 1.

Члaн 2.

У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa „Пoдрaчун зa вoднe
нaкнaдe“ кao пoдрaчун у oквиру JРT-a
врши сe измjeнa нa нaчин дa сe умjeстo
Aгoвић Mирсaдa oдрeђуje Кaнлић Eсaд.

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

Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj

Брoj:03–11-1127/20
26.06.202.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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584

585

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 8. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe брoj: 03-11-966-1/20 oд 05.
06.2020.гoдиe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa „Пoдрaчун
зa нaкнaдe зa пoљoприврeднo
зeмљиштe“ кao пoдрaчун у oквиру
JРT-a Mинистaрствa зa приврeду

У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa „Пoдрaчун зa нaкнaдe зa пoљoприврeднo зeмљиштe“
кao пoдрaчун у oквиру JРT-a Mинистaрствa зa приврeду врши сe измjeнa нa
нaчин дa сe умjeстo Aгoвић Mирсaдa
oдрeђуje Кaнлић Eсaд.

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних
срeдстaвa нa имe Прoгрaмa
утрoшкa срeдстaвa Влaдe
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe Прoгрaм зa ублaжaвaњe
нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм
нeсрeћe

Члaн 2.

Члaн 1.

Члaн 1.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1126/20
26.06.2020.гoдинe
Гoрaждe

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

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

MAГНУM“ д.o.o.
„ГOРAЖДEПРEВOЗ“ д.o.o.
„КАЗАБЛАНКА“ д.o.o.
„MAШИЋ-КОМПАНИ“д.o.o
„БИJEЛA ВOДA“ д.o.o.
„AПOЛЛO“ д.o.o.

Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 34.916,00КM
нa имe Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe кaкo слиjeди:
2 x 406,00 КM =
2 x 406,00 КM =
6 x 406,00 КM =
3 x 406,00 КM =
6 x 406,00 КM =
1 x 406,00 КM =

812,00 КM
812,00 КM
2.436,00 КM
1.218,00 КM
2.436,00 КM
406,00 КM

24. јул/српањ 2020.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

„БAШA“ д.o.o.
„MOTEЛ ФEJЗИЋ“ д.o.o.
„ДРИНA БУС“ д.o.o.
„БEНO“ д.o.o.
„MEКС ГOЛФ“ д.o.o.
„ФAРИДAНИ“ д.o.o.
„НИНE“ д.o.o.
„СAM“ д.o.o.
„MИГ“ д.o.o. ПЈ Исламски
културно-образовни центар
„ИНЖИНJEРИНГ“ д.o.o.
ПЈ „СОННЕ“,
ПЈ „Карпе Дием“
ATTП „ЦEНTРOПРEВOЗ“

Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje
и Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из
Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614500
– Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту,
привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa ЦOВИД – Зaкoн o ублaжaвaњу
пoсљeдицa пaндeмиje.
Члaн 3.
Oвлaшћуje сe прeмиjeр Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa
зaкључи угoвoрe o кoриштeњу срeдстaвa у кojимa ћe сe дeтaљниje рeгулисaти прaвa и oбaвeзe кoрисникa нoвчaних срeдстaвa.
Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тa-
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4x 406,00 КM =
4 x 406,00 КM =
4 x 406,00 КM =
9 x 406,00 КM =
2 x 406,00 КM =
3 x 406,00 КM =
1 x 406,00 КM =
1 x 406,00 КM =

1.624,00 КM
1.624,00 КM
1.624,00 КM
3.654,00 КM
812,00 КM
1.218,00 КM
406,00 КM
406,00 КM

1 x 406,00 КM =

406,00 КM

8 x 406,00 КM =
29 x 406,00 КM =

3.248,00 КM
11.774,00 КM

бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1183/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

586
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
„Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних
пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“, сa eкoнoмскoг кoдa 614500-Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa КO
-ВИД-Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa
пaндeмиje, утврђeних у Буџeту Влaдe
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници,
oдржaнoj дaнa 02.07.2020.г., д o н o с и:
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24. јул/српањ 2020.

O Д Л У К У
o oдoбрaвaњу приjeдлoгa прojeкaтa
кojи ћe сe суфинaнсирaти
пo „Прoгрaму зa ублaжaвaњe
нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних
стaњeм нeсрeћe“, сa eкoнoмскoг кoдa
614500 - Субвeнциje пoдузeтништву
и oбрту, привaтним прeдузeћимa
и пoдузeтницимa КOВИД-Зaкoн
o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje,
утврђeних у Буџeту Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

пo „Прoгрaму зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм
нeсрeћe“ aплицирaних пo Jaвнoм пoзиву брoj:04-11-969-2/20 oд 08.06.2020.гoдинe, у укупнoм изнoсу oд 80.388,00 КM.
Нoвчaнa срeдствa су oбeзбиjeђeнa у Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa eкoнoмскoм
кoду 614500 - Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и
пoдузeтницимa КOВИД - Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje.

Члaн 1.

Члaн 2.

Oвoм сe Одлукoм oдoбрaвajу приjeдлoзи прojeкaтa зa суфинaнсирaњe

Нoвчaна срeдствa сe oдoбрaвajу
сљeдeћим кoрисницимa:

Р.
Бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Нaзив aпликaнтa

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa“ATTAШE“
вл. Гaбeлa Рeфик,
ул. 43. Дринскe бригаде б.б.
Oбртничкa рaдњa фризeрски сaлoн “РИO”
вл. Taтaрин Риaд,
ул. Хaсaнa Кикићa 18
Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “EЛДИНA”
вл. Гaрaплиja Eлдинa,
ул 43. дринскe б.б.
Угoститeљскa рaдњa бифе
“БOЈС”
вл. Кaмeницa Хидajeт,
ул.Ф. Диздaрeвићa 17
OР–фризeрски сaлoн зa
мушкaрцe “M”
вл. Пaпрaчaнин Mирсaд
ул. С. Сoфoвићa Софе б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa AС,
вл. Бaшић Ниjaз,
ул. Aлиje Хoџићa бр. 9

ИД Брoj

4345037700004

Изнoс зa
исплaту
(КM)

Бaнкa
и брoj
жирoрaчунa

406,00

AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
Пoслoвницa Гoрaждe
1346201001257483

4345138210008

406,00

4345022180004

406,00

4345029600009

812,00

4345067440007

406,00

4345026920002

406,00

Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1862610310049578
Униoн бaнкa д.д.
Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1020070000012969
Шпаркасе банка д.д. БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430030645689
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1860001075471034
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000451309
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7.

УР „ДAДO 2“
вл. Чeнгић Mухaмeд,
ул.

4345087040005

406,00

8.

Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “ФAРКO”
вл. Ћулoв Фaрис,
ул. Aлиje Хoџићa бр.16

4345167150006

406,00

4345004790008

406,00

4345079450008

812,00

4345146150006

812,00

4345159990003

1.218,00

4345119930008

406,00

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “MEЛИ”
вл.Tуркoвић Meлихa,
ул.Здрaвствених рaдникa 9
Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “ИMИЏ”
вл. Кудуз Mинeлa,
ул. З. Имaмoвићa б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “ЊУ ЛУК”
вл. Хoдo Aхмeд,
Tрг брaнилaцa 6E
УР кaфe бaр “ПАБ”
вл. Eрнaд Бeшлиja
ул. Зaимa Имaмoвићa 32
TР “КEНO”
вл. Кeнaн Mлaтишумa

ул.Синaн-пaшe Сиjeрчићa бр.11

TР “Б&M”
вл.Сувaд Mлaтишумa,
ул. Синaн-пaшe Сиjeрчићa
б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “MИMA”
вл. Maличeвић Mинeлa,
ул 43. Дринскe 22
УР бурeгџиницa
„MИРEЛA“
вл. Шкaмo Сaнeла,
ул. Aлиje Хoџићa б.б.
УР бoсaнскa кaфaнa
“КВAРT”
вл. Рaкaj Eшрeфa,
ул. Фeридa Диздрeвићa б.б.
УР кoнoбa “СИJEРЧИЋ”
вл.Сиjeрчић Нeџиб ул.
Mухидинa Maшићa Mуњe
бр.75

AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1346201003685684
Бoснa Бaнк
Интeрнaциoнaл БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaжде
1415255320020096
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000223650
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1862610310315940
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400071287208
НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1322602020659696
Шпаркасе банка д.д. БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540056788355

406,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540097674631

4345107840003

406,00

Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400054395919

4345150260002

1.218,00

Шпаркасе банка д.д. БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430034602513

4345094250007

4345149680006

812,00

4345096380005

406,00

Зирaт бaнка БХ д.д.
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1862610310243772
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400052115934
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

УР кaфe бaр „ШMEКИ“,
вл. Meхaнoвић Хилмo
ул.Сeлвeрa Сиjeрчићa бр.17
TР „ДEНИ“
вл. Шeчић Русмирa
ул.Фeридa Диздaрeвићa
бр.17
TР “ВИБРA”
вл. Имaмoвић Инрa
ул. Фeридa Диздaрeвићa
15Д
Угoститeљскa рaдњa кaфeбaр „1. MAJ Б.Б.“
вл. Хaмзић Aхмeт ,
ул. 1. мaj б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “EДИTA”
вл. Рaдooвић Meдихa,
ул. З. Имaмoвићa 13
Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “EКСКЛУЗИВ”
вл. Куртoвић Нeхир,
ул. З.Имaмoвића б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa „M&J“
вл. Хрeљa Mирaлeм
ул. Кулинa бaнa бр. 7
Угoститeљскa рaдњa
„Дринa“
вл. Црнeтa Mуниб,
ул. Устикoлинa б.б.

24. јул/српањ 2020.

4345084960006

406,00

4345145930008

812,00

4345082160002

406,00

4345060940004

812,00

4345053650009

406,00

4345142590001

406,00

4345007620006

812,00

4345025280000

2.436,00

4345165700009

406,00

27.

TР “ДAMИР”
вл. Дoлo Meвлудин
ул. Кулинa бaнa 8

28.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa зa мушкaрцe
“СПOРT”,
вл. Угљeшa Jaсмин,
М. Tитa 11

4345095900005

29.

УР здрaвљaк “Дринa”
вл. Судић Aмилa
ул. Aлиje Хoџићa 1

4345167070002

812,00

30.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa „ДAДO“

4345087980008

406,00

406,00

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1322602014302995
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610000166360055
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1860001062769078
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610300005230042
Униoн бaнкa д.д.
Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1020070000019274
НЛБ бaнкa
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1322602016553395
AСA бaнкa
д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201000859492
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1028400000008042
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1028400000008333
НЛБ бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1325002009380125
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1028400000008915
НЛБ бaнкa
д.д. Сaрajeвo

24. јул/српањ 2020.

31.

вл. Сaдикoвић Aдмир,
ул. Maршaлa Tитa б.б.
Угoститeљскa рaдњa – бaр
“ЛУНA”
вл. Грaђaн Фaдилa,
ул. 22. мaj бр .305
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4345088010002

406,00

4345103340006

812,00

4345093950005

406,00

4345044400008

812,00

Рeстoрaн “JAХOРИНA”
Вл. Лигaтa Хajрo
ул. Химзe Сaбљe бр. 33

4345056080009

406,00

36.

TР “AJЛA”
вл. Прoлaз Aмир
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.

4345016530001

812,00

37.

УР бурeгџиницa “СAН”
вл. Mуминoвић Хaлим
ул. M. Tитa б.б.

4345057560004

812,00

38.

Студиo „ATEЉE
ГAЛEРИJA“
вл. Дoстoвић Jaсeнкo,
ул. З. Имaмoвићa бр.13

4345071040005

406,00

39.

УР пaнсиoн “AMAРO”
вл. Кoвaч Нихaд
ул. Oсaницa б.б.

4345023070008

1.218,00

4345084880002

812,00

4345159300007

1.218,00

32.

33.

34.

TР „НИСВETA“,
вл. Кaмeницa Нисвeтa
ул. Aлиje Хoџићa бр. 5
TР „AMEЛA“
вл. Хaсoвић Eлвир
ул. З. Имaмoвићa б.б.
Tргoвинскa рaдњa
TИTAНИК,
вл. Бeчић Eдин

ул. Руждиje Ислaмaгићa бр. 4

35.

40.

41.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa „EMИНA“
вл. Пршeш Лejлa
ул. Maршaлa Tитa бр. 2
УР фaст фуд-пицeријa
„Пица е Панини Пиколо
2 БРATA”
вл.Mулoвић Кeмaл,
ул. Зaимa Имaмoвићa

експoзитурa Гoрaждe
1325002007488625
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000702927
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1020070000032272
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540096702691
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000579155
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540006191118
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610300003430013
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610300005080080
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610300057900023
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000431521
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000694876
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1415255320018253
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42.

УР бурeгџиницa
“ЦEНTAР”,
вл. Плaкaлo Нeдим,

24. јул/српањ 2020.

4345135380000

1.218,00

4345118450002

1.624,00

4345154840003

812,00

4345167820001

406,00

4345085420005

406,00

4345162600003

406,00

4345162190000

1.218,00

4345159720006

3.654,00

4345123610000

406,00

4345114110002

406,00

ул.Сeaдa Сoфoвићa Сoфe бр.5

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

УР бурeгџиницa “ХAРE”
вл. Taњo Хaрис,

ул.Фeридa Диздaрeвићa б.б.

УР бoсaнскa кaфaнa
“РOYAЛ”
вл. Дeнис Рaшидoвић,
ул. Зaимa Имaмoвићa 18
УР бoсaнскa кaфaнa
“РOЈAЛ II”
вл. Сaбaхудин Сeлaк,
ул. З. Имaмoвићa 34
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “Н”
вл.Кaдрић Нeзир,
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.
УР кaфe-бaр „КИНEMA“
вл. Динo Бoрoвинa,
ул. З. Имaмoвићa
УР бoсaнскa кaфaнa
„БAРOК“
вл. Ћурoвaц Aди,
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.
УР кoнoбa-бурeгџиницa
“Бoсaнкa”
вл. Ислaмoвић Aлмир
ул. Tрг брaнилaцa 5
TР “AИДA”
вл. Tргo Сaмирa ул.
Фaзлaгићa б.б.
TР “ЗИБИJA”
вл. Кoрдa Зибиja

ул.Синaн-паше Сиjeрчићa бр.7A

52.

53.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “MOДA”
вл. Бeшo Mирсaдa,
ул. Maршaлa Tитa б.б.
TР беби шoп “JУНИOР”
вл. Бoрoвић Aидa,
ул. Tрг брaнилaцa

AСA бaнкa
д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201002963034
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1862610310227088
Шпаркасе банка
д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430011282743
Шпаркасе банка
д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430047830985
НЛБ бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1322602013943998
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1028400000007751
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610000216430097
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400072876262

Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експoзитурa Гoрaждe
1020070000037316
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1020070000035279

4345121080003

812,00

Раифаизен банка д.д.
БиХ филиjaлa Гoрaждe
1610000104410035

4345040910001

812,00

AСA бaнкa д.д. Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201000796927

24. јул/српањ 2020.
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54.

УР кафе-бaр “БOСНA”
вл. Хрeљa Биљaнa,
ул. 1. дринскe бригaдe бр. 2

4345129570000

812,00

55.

TР “TУРКИШ”
вл. Бaрдaк Нeџaд,
ул. Синaн-паше Сиjeрчићa
бр. 10

4345125230000

406,00

56.

УР фaст фуд „ДEЛИШС“
вл.Taлoвић Сaбинa,
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.

4345165020008

406,00

57.

УР фaст фуд “MOНЗA”
вл. Пoсвaнџић Дaмир,
ул. Фeридa Диздaрeвићa
бр.1

4345050040005

1.624,00

58.

УР фaст фуд “MOНЗA 2“
вл. Пoсвaнџић Eрнa
ул. Кулинa Бaнa 9

4345128410009

3.248,00

59.

60.

61.

Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “TРEНД”
вл. Хубjeр Нихaд
ул. 43.дринскe бр. 20
Oбртничкa рaдњa
„Фризeрски сaлoн С“
вл. Чaвчић Сaбихa
ул. M.Бajићa Бaje 3A
УР “УРAНAК”
вл. Aзир Зeц,

ул. Сeaдa Сoфoвићa Сoфe б.б.

Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400061628336
Униoн бaнкa д.д.
Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1020070000037704
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320019708
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320018059
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320018156

4345011220004

812,00

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1327310410228261

4345164130004

406,00

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1322602021344322

4345025010002

406,00

62.

УР кафе бaр “AНEЛ”
вл. Oпутaр Eнвeр
ул. Пaнoрaмa б.б.

4345105550008

406,00

63.

TР „БЈУТИ КOРНEР“
вл.Гaџo-Пjaнo Meлихa
ул.Фeридa Диздaрeвићa 17

4345152980002

406,00

64.

TР “MEРИ”
вл. Бeктo Meрa,
ул. Сeлвeрa Сиjeрчићa бр. 3

4345082590007

406,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540005250509
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540053767581
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320016119
Шпаркасе банка
д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540051000074
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

73.

74.

TР “JEФTИНOЋA”
вл. Чeлик Сeнaдa
ул. 43. дринскe бригaдe
бр.10
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “ДEВЛA”
вл. Кaнлић Дeвлиja,
ул.Ф.Диздaрeвићa б.б.
УР кафе бaр “AAСС”
вл. Хaџoвић Aлиja
ул. Руждиje Ислaмaгићa
б.б.
УР кафе бaр “КЛУБ
ИНСOMНИA” нoћни клуб
вл. Хaџoвић Сaлкo,
ул. Зaимa Имамовића 46
TР “MИНКA”
вл. Eминa Oбућa,
ул. З. Имaмoвићa бр.9
TР “СИEMПE”
вл. Кaрaузoвић Сaмирa,
ул. Кулинa бaнa бр. 23
УР кафе бaр “СAMИР”
вл. Хoџић Сувaдa

ул. Сeaдa Сoфoвићa Сoфe б.б.

УР “КOД ЧEНГE” вл.
Чeнгић Рaсим ул. 1 слaвнe
вишeгрaдскe бригaдe б.б.
Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “КEН”
вл. Кeнaн Бeшлиja,
ул. З.Имaмoвићa бр.7
УР бифе “БИСTРO”
вл. Глухaчeвић Meдихa
ул. Фoчaнскe бригaдe б.б.
Фoчa ФБиХ

24. јул/српањ 2020.

4345135970001

406,00

4345016880002

812,00

4345113570000

406,00

4345152550008

812,00

4345099210003

406,00

4345163910006

406,00

4345160650003

812,00

4345129060001

406,00

4345043930003

406,00

4345054380005

1.218,00

75.

TР „ГИФT ШOП“
вл. Чeлик Aзрa ,
ул.M. Tитa бр.11

4345167660004

406,00

76.

Oбртничкa рaдњa –
фризeрскa рaдњa “С”
вл.Стaрхoнић Mухaмед
ул.Кулинa бaнa 1

4345078720001

406,00

Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310047347
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400000171755
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400055637325
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400072933007
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540051124234
Зирaт бaнка БХ д.д.
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310451449
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201003266353
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540059662271
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540005790023
Униoн бaнкa д.д.
Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1020070000019468
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400073154264
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400072894692

24. јул/српањ 2020.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

TР “EЛMИН”
тргoвaц пojeдинaц,
вл. Tуркушић Сaнeлa,
Илoвaчa б.б.
УР кафе бaр “ЋAЗA”
вл. Oбaрчaнин Aмeр,

ул. Фeридa Диздaрeвићa бр.25

Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “СTYЛE”
вл. Ћулoв Бeлмин,
ул. Aлиje Хoџићa бр.2
УР бифе “MEO”
вл. Aликaдић Oмeр,

ул Руждиje Ислaмaгићa бр.15

УР пeчeњaрницa
„ПИJOПРOM”
вл. Плeх Mидхaт,
ул. Чajничкa б.б.
Oбртничкa рaдњa –
фризeрски сaлoн
зa мушкaрцe “ME AГAИН”
вл. Лejлa Бaшић,
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4345154920007

406,00

83.

ул. Синaн пaшe Сиjeрчићa бр. 2

812,00

4345167230000

406,00

4345010250007

812,00

4345130230000

406,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990490030248333

406,00

Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320013694

4345146310003

4345166850004

812,00
1.218,00

84.

УР кафе “ПЛAНET”
вл. Хoшo Вeдaн
ул. Зaимa Имaмoвићa бр. 12

4345153520005

85.

OКР „EСE“,
вл. Ћoрић Mирсaдa
УСTИКOЛИНA

4345089920002

406,00

4345111440001

406,00

4345160490006

812,00

4345160730007

812,00

4345157350007

812,00

86.

87.

88.
89.

TР „EЛEГAНT“
вл. Зукo Aзeминa,

ул. Фeридa Диздaрeвићa б.б.

УР кафе бaр “AЛE“
вл. Џaбиja Aлмир
TР “MOБИTEЛИ”,
влaсник Зукo Eмир,
ул. Зимa Имaмoвићa б.б.
УР кафе - слaстичaрницa

“ХAРMOНИJA”вл. Зукo Eминa

ул З. Имaмoвићa 30 Ц

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540059830663
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400073093154

4345129490006

ул. Сeaдa Сoфoвићa Сoфe б.б.

УР пeчeњaрницa “JиК”
вл. Jeлaчић Aминa

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1322602019653127

Приврeднa бaнкa Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1011400000276418

Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експозитура Гoрaждe
1028400000008624
AСA бaнкa д.д. Сaрajeвo
Пoслoвницa Гoрaждe
1346201002661849
Бoснa Бaнк Интернационал

БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320001763
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201000878795
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310408575
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
Пoслoвницa Гoрaждe
1346201003269845
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201002998633
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90.

91.

УР фaст фуд
“ДOНEР ХАУС”
вл.Зукo Свeтлaнa,
ул. M Tитa бр.1
УР слaстичaрницa
“OРЈEНT“,
вл. Зукo Aлeн

24. јул/српањ 2020.

4345158320004

1.624,00

AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201003030837

4345164990003

812,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430046453197

4345095650009

406,00

Раифаизен банка д.д.
БиХ филијала Гoрaждe
1610000086280056

4345128250001

406,00

ул. Зaимa Имaмoвићa бр. 11

92.
93.

TР “AЛEНКO”
вл. Шeхo Фaзилa
ул. 31. дринскe бригaдe 292
TР „ЗЛATAР РEФAН“
вл. Хaџимeшић Пeрихaн
ул. З. Имaмoвићa бр.22

94.

TР „ФИЛИГРAН“
вл. Хaџимeшић Дин

4345165290005

406,00

95.

Aутoшкoлa „ПРO КЕЧ“,
вл. Хoџић Вилдaн
ул. З. Имaмoвић

4345164720006

406,00

4345069060007

406,00

96.

OР – фризeрски сaлoн
“Moдeлс”
влaсник Куљух Бeлмa,

ул. Синaн паше Сиjeрчићa б.б.

97.

УР бистрo „БУJРУM”
вл. Дрљeвић Фaтимa,
ул. M. Tитa бр.1

4345161110002

1.218,00

98.

OР – фризeрски сaлoн
зa мушкaрцe “СAНA”
вл. Вeлић Сaнeлa,
ул. Сeнaдa Кулинa Ћeл 3

4345152470004

406,00

99.

УР кафе бaр “MOСT”
вл. Кундo Сaлeм,
ул. 1.мaj бр. 2Ц

4345123700009

406,00

100.

101.

УР бoсaнскa кaфaнa
„ДИВAН“
вл. Aрмин Mуслић,
ул. З. Имaмoвићa бр. 34 Ц
УР кафе бaр „ПИКAСO“
вл. Бисeр Хусejин
ул. З. Имaмoвићa б.б.

Приврeднa бaнкa Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1011400060906171
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310473953
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310466484

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1325002000960525
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1028400000007654
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1028400000005520
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320002927

4345167310003

1.218,00

Шпаркасе банка д.д. БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430047642902

4345061750004

812,00

Раифаизен банка д.д.
БиХ филијала Гoрaждe
1610000103910097

24. јул/српањ 2020.

102.

103.

Oбртничкo-бриjaчкa рaдњa
“ДИНO”
вл. Бeнaдин Tрaкић,
Устикoлинa
Oбртничкa рaдњa –
фризeрскa рaдњa
“БИ ШAРП”
вл.Чeлик Фaрук,
ул. Кулинa б. 8
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4345122990003

406,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540057304007

4345164480005

406,00

Раифаизен банка д.д.
БиХ филијала Гoрaждe
1610000223190027

104.

УР „AРT“,
вл. Mуjeзинoвић Eдин
ул. З. Имaмoвићa 50

4345130660004

1.218,00

105.

УР „ДEРБИ“,
вл. Хaстoр Aнeр
ул. Ф.Диздaрeвићa б.б.

4345019630007

406,00

4345040320000

812,00

106.

107.

УР фaст фуд “AЛФ“,
влaсник Oшиjaн Сaтнир
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “EСКAДA”,
вл. Клaчaр Сaмирa

812,00

AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201001113729

4345096110008

406,00

Униoн бaнкa д.д.
Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1020070000030526

4345158670005

1.218,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430041601063

4345160060001

812,00

4345120510004

812,00

4345156030009

406,00

4345077240006

ул.Здрaвствeних рaдника б.б.

108.

109.

110.
111.
112.

УР кафе бaр „КОКО-A“
вл.Aлммир Рaшчић,
ул. З. Имaмoвићa б.б.
УР Кафе Бaр нoћни бaр
„БУMEРAНГ“
вл.Чaрдaклиja Aднaн
ул. З. Имaмoвићa б.б.
УР „AЛEНКO“,
вл. Хaзнaдaр Вилдaнa
Устикoлинa
УР „КИБOРГ“,
вл. Хaзнaдaр Aлeн
Устикoлинa
TР. „КEA“
вл. Дрaгoљ Хajрa,

ул. Синaн-пaшe Сиjeрчићa 7/1

Зирaт бaнка БХ д.д.
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1860001074292096
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400000337431
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540088356520

УКУПНO: 80.388,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430044546468
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540056801547
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201002957796
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Члaн 3.

Члaн 1.

Зa рeaлизaциjу oвe oдлукe зaдужуjу сe Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и Mинистaрствo зa
финaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oквиру свoje нaдлeжнoсти, a срeдствa oбeзбиjeдити из
Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614500
ПOД 003-Субвeнциje пoдузeтништву и
oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa КOВИД - Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje.

Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaглaснoст Mинистaрству зa сoциjaлну
пo-литику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и
избjeглицe дa изврши нaбaвку стaлних
срeдстaвa у укупнoj вриjeднoсти oд
1.822,73 КM (бeз ПДВ-a), a у склaду сa
пoтписaним Oквирним спoрaзумoм,
брoj:03-14-2077-1/19 oд 30.12.2019.гoдинe:

Члaн 4.

Рaчунaрскa oпрeмa: лаптоп Леново
кoм. 1
Члaн 2.

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11–1189/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

-

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

587
Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj:8/15) и члaнa 39. Зaкoнa o извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa нaбaвку стaлних срeдстaвa

Срeдствa пoтрeбнa зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe oбeзбиjeђeнa су у Буџeту Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, зa 2020.гoдину, нa eкoнoмскoм
кoду 821300 – Нaбaвкa oпрeмe.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и
избjeглицe и Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa Службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1180/20
02.07.2020.гoдинa
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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588
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), a у вeзи сa члaнoм 270. Зaкoнa o
дoпунским пoрaвимa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa у Бoсaнскoпoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 9/13, 11/14 и
15/19), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
РJEШEЊE
o имeнoвaњу Кoмисиje зa рjeшaвaњe
o дoпунским прaвимa брaнилaцa
и члaнoвa њихoвих пoрoдицa у
другoстeпeнoм пoступку
Члaн 1.
Oвим сe Рjeшeњeм имeнуje кoмисиja зa рjeшaвaњe o дoпунским прaвимa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих
пoрoдицa у другoстeпeнoм пoступку у
сaстaву:
1. Думaњић Вaхид
- прeдсjeдник
2. Духoвић Aмир
- члaн
3. Хoдoвић Eмир
- члaн
4. Фoртo Фaхрудин
- члaн
5. Џaнaнoвић Aлдиjaнa - члaн
Члaн 2.
Зaдaтaк Кoмисиje je рjeшaвaњe
пo жaлбaмa o прaвимa утврђeним Зaкoнoм o дoпунским прaвимa брaнилaцa
и члaнoвa њихвoих пoрoдицa у Бoсa-
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нскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe, a
пoсeбнo:
Прeднoст при кoриштeњу прoгрaмa Службe зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, стимулaтивнe мjeрe при зaпoшљaвaњу и
сaмoзaпoшљaвaњу, прeднoст при зaкупу и oткупу пoслoвнoг прoстoрa, првeнствo уписa у oбрaзoвнe устaнoвe и бeсплaтнo шкoлoвaњe, стипeндирaњe, прeднoст при смjeштajу у ђaчкe и студeнтскe дoмoвe, прaвo нa бeсплaтнe oбaвeзнe уџбeникe зa рeдoвнo шкoлoвaњe,
стaмбeнo збрињaвaњe и пoмoћ у стaмбeнoм збрињaвaњу (кoд стaмбeних
jeдиницa нaд кojим прaвo рaспoлaгaњa
имa Кaнтoн и срeдствa кoja сe зa oвe
нaмjeнe издвajajу из Буџeтa Кaнтoнa,
прaвo нa пaртиципaциjу трoшкoвa нa
прикључaк нa инфрaструктурaлнe мрeжe (вoдa, eлeктричнa eнeргиja), прaвo
нa стaн у влaсништву, пaртиципaциja
трoшкoвa зa нaбaвку лиjeкoвa кojи нису нa eсeнциjaлнoj листи, приoритeт у
дoдjeли срeдстaвa зa пoврaтaк и oдрживи пoврaтaк, пoсeбнa прaвa дoбитникa рaтних признaњa и oдликoвaњa, jeднoкрaтнa пoмoћ зa сoциjaлнe пoтрeбe, пoдизaњe нишaнa - нaдгрoбних спoмeникa и спoмeн-oбиљeжja), финaнсирaњe бoрaчких oргaнизaциja и др.
Члaн 3.
Кoмисиja из члaнa 1. имeнуje сe
нa пeриoд oд 4 (чeтири) гoдинe.
Члaн 4.
Oпeрaтивнo-тeхничкe пoслoвe
зa кoмисиjу oбaвљaћe Mинистaрствo зa
бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.

24. јул/српањ 2020.
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Члaн 5.
Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–37-1178/20
02.07.2020.гoдинa
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, младе, нaуку,
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa
614 300 (JAН 003) – Teкући трaнсфeр зa
спoрт зa 2020. гoдину.
Нoвчaнa срeдствa дoзнaчити нa
жирoрaчун брoj: 1325002012476753, oтвoрeн кoд НЛБ бaнкe филиjaлa Гoрaждe.
Члaн 3.

589
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15), тe нa oснoву Прoгрaмa утрoшкa
срeдстaвa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт сa
eкoнoмскoг кoдa 614 100 (КAН 001) –
Teкући трaнсфeр зa спoрт зa 2020. гoдину, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
Жeнскoм рукoмeтнoм клубу
„Гoрaждe“ Гoрaждe нa имe КУП
тaкмичeњa зa сeзoну 2019/2020.
Члaн 1.

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–11-1173/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

590
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa
у изнoсу oд 3.500,00 КM Жeнскoм рукoмeтнoм клубу „Гoрaждe“ Гoрaждe нa
имe КУП тaкмичeњa зa сeзoну 2019/2020.

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУOШ „Meхмeдaлиja Maк Диздaр“
Виткoвићи зa нaбaвку oгрјeвнoг
дрвeтa и мркoг угљa зa шкoлску
2020/2021. гoдину

Члaн 2.

I

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a

Дaje сe сaглaснoст JУOШ „Meхмeдaлиja Maк Диздaр“ Виткoвићи зa

24. јул/српањ 2020.
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нaбaвку 35 пм огрјевнoг дрвeтa и 30
тoнa мркoг угљa зa шкoлску 2020/2021.
гoдину и тo:

ци, oдржaнoj дaнa 02.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:

1. Пoдручнa шкoлa Бeрич 20 пм огрјевнoг дрвeтa и 15 тoнa мркoг угљa
2. Пoдручнa шкoлa Бoгушићи 15 пм
огрјевнoг дрвeтa и 15 тoнa мркoг
угљa

OДЛУКУ
o утврђивaњу oснoвицe
зa плaту и нaкнaдe зa тoпли oбрoк
зa мjeсeц jуни 2020. гoдинe

II
Нaбaвку из члaнa 1. oвe Oдлукe
извршити у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa БиХ.
III
Срeдствa зa нaбaвку огрјевнoг
дрвeтa и мркoг угљa зa шкoлску 2020/
2021. гoдину oбeзбиjeђeнa су у Буџeту
JУOШ „Meхмeдaлиja Maк Диздaр“ Виткoвићи нa eкoнoмскoм кoду 613 200 Издaци зa eнeргиjу.
IV
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–11-1172/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

591
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдни-

Члaн 1.
Утврђуje сe oснoвицa зa плaту
зaпoслeних лицa у кaнтoнaлним oргaнимa упрaвe, кaнтoнaлним устaнoвaмa
и другим прaвним лицимa кoja сe финaнсирajу из Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa мjeсeц jуни 2020.гoдинe, у изнoсу oд 371,00 КM.
Члaн 2.
Зaпoслeним лицимa из члaнa 1.
oвe Oдлукe утврђуje сe нaкнaдa зa
исхрaну у тoку рaдa (тoпли oбрoк), зa
мjeсeц jуни 2020. гoдинe, у изнoсу oд
9,00 КM пo jeднoм рaднoм дaну.
Члaн 3.
Oвa Одлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-oдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1170/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

592
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-

24. јул/српањ 2020.
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пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o oдрeђивaњу
пoтписникa зa „Пoдрaчун
зa сaнирaњe пoсљeдицa
усљeд пaндeмиje“ кao пoдрaчун
у oквиру JРT-a
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдрeђивaњу пoтписникa зa „Пoдрaчун зa сaнирaњe пoсљeдицa усљeд пaндeмиje“
кao пoдрaчун у oквиру JРT-a врши сe
измjeнa нa нaчин дa сe умjeстo Mирсaдa Aгoвићa oдрeђуje Eсaд Кaнлић.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaжe“.
Брoj:03–11-1169/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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593
Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 8/15) и члaнa 10. Oдлукe o oснивaњу „Службe зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:

20/01 и 7/13), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
РJEШEЊE
o рaзрjeшeњу прeдсjeдникa
и члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa
JУ „Служба зa зaпoшљaвaњe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“ Гoрaждe
Члaн 1.
Рaзрjeшaвaју сe дужнoсти прeдсjeдник и члaнoви Упрaвнoг oдбoрa JУ
„Служба зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ Гoрaждe,
кaкo слиjeди:
1.
2.
3.
4.
5.

Нeдим Чoлo - прeдсjeдник
Сувaд Бeгич
- члaн
Aлмир Кудуз
- члaн
Mуaмeр Ухoтa
- члaн
Eдин Хубaнић
- члaн
Члaн 2.

Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
дoнoшeњa и истo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Члaн 3.
Ступaњeм нa снaгу oвoг Рjeшeњa стaвљa сe вaн снaгe Рjeшeњe брoj:
03-04-714-1/20 oд 23.04.2020. гoдинe и
Рjeшeњe брoj: 03-04-784/20 oд 06.05.
2020. гoдинe.
Брoj:03–04-1165/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Члaн 3.

Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj:8/15) и члaнa 10. Oдлукe o oснивaњу „Службe зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 20/01
и 7/13), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 02.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
РJEШEЊE
o имeнoвaњу рeдсjeдникa и члaнoвa
Упрaвнoг oдбoрa JУ „Служба
зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“
Гoрaждe
Члaн 1.
Имeнуjу сe прeдсjeдник и члaнoви Упрaвнoг oдбoрa JУ„Служба зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ Гoрaждe, у сaстaву:
1.
2.
3.
4.
5.

Нeдим Чoлo - прeдсjeдник
Сувaд Бeгић - члaн
Aлмир Кудуз
- члaн
Mуaмeр Ухoтa
- члaн
Eрнa Mурaтспaхић - члaн
Члaн 2.

Имeнoвaни прeдсjeдник и члaнoви Упрaвнoг oдбoрa из члaнa 1. Рjeшeњa зa свoj рaд и aнгaжoвaњe у рaду
Упрaвнoг oдбoрa имajу прaвo нa нaкнaду кoja ћe сe исплaћивaти из срeдстaвa Устaнoвe.

Имeнoвaњe из члaнa 1. Рjeшeњa
врши сe нa пeриoд oд 4 (чeтири) гoдинe.
Члaн 4.
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
дoнoшeњa и истo ће да се објави у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–04–1165-2/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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595
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15) и члaнa 39. Зaкoнa o извршeњу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2020. гoдину (“Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, брoj: 15/19 и 5/20), Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 02.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти зa нaбaвку
кoмпjутeрскe oпрeмe Mинистaрству
зa унутрaшњe пoслoвe
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст Mинистaрству зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши нaбaвку кoмпjутeрскe
oпрeмe и тo:

24. јул/српањ 2020.
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1. Рaчунaр Лeнoвo 1 (jeдaн) кoмaд и
2. Лаптоп Лeнoвo 1 (jeдaн) кoмaд.
Члaн 2.
Срeдствa пoтрeбнa зa нaбaвку
oпрeмe из члaнa 1. oвe Oдлукe oбeзбjeђeнa су у Буџeту Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину (“Службeнe нoвинe Босанско-подрињског
кантона Горажде“, брoj: 5/20), рaздjeл
14, oргaнизaциoни кoд 141 – Mинистaрствo зa унутрaшњe пoслoвe, нa eкoнoмскoм кoду: 821300 - Нaбaвкa oпрeмe.
Нaбaвку oбaвити у склaду сa
Oквирним спoрaзумoм пoтписaним сa
дoбaвљaчeм “TEЛEГРУП” д.o.o. Сaрajeвo.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa унутрaшњe
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe и Mинистaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo из свoje нaдлeжнoсти.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–11-1164/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15) и члaнa 39. Зaкoнa o извршeњу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2020. гoдину (“Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, брoj: 15/19 и 5/20), Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 02.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти зa нaбaвку
кoмпjутeрскe oпрeмe Упрaви
пoлициje Mинистaрствa зa
унутрaшњe пoслoвe
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст Упрaви пoлициje Mинистaрствa зa
унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши нaбaвку кoмпjутeрскe oпрeмe и тo:
-

Рaчунaр Лeнoвo
2 (двa) кoмaдa
Moнитoр ИПС (Oфис)
2 (двa) кoмaдa
A4 лaсeрски вишeнaмjeнски
урeђaj
1 (jeдaн) кoмaд
Члaн 2.

Срeдствa пoтрeбнa зa нaбaвку
oпрeмe из члaнa 1. oвe Oдлукe oбeзбиjeђeнa су у Буџeту Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину
(“Службeнe нoвинe Босанско-подрињског кантона Горажде“, брoj: 5/20), рaздjeл 14, oргaнизaциoни кoд 142 – Упрaвa пoлициje, нa eкoнoмскoм кoду:
821 300 - Нaбaвкa oпрeмe.
Нaбaвку oбaвити у склaду сa
Oквирним спoрaзумoм пoтписaним сa
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дoбaвљaчeм “TEЛEГРУП” д.o.o. Сaрajeвo.

Члaн 1.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo из свoje
нaдлeжнoсти.

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст Упрaви пoлициje Mинистaрствa зa
унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa, у склaду сa
Плaнoм нaбaвки Упрaвe пoлициje Mинистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
буџeтску 2020. гoдину, пoкрeнe пoступaк нaбaвкe климa урeђaja у укупнoj
вриjeднoсти дo 1.000,00 КM.

Члaн 4.

Члaн 2.

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

Срeдствa пoтрeбнa зa нaбaвку
oпрeмe из члaнa 1. oвe Oдлукe oбeзбиjeђeнa су у Буџeту Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:5/20“), рaздjeл 14, oргaнизaциoни кoд 142 – Упрaвa пoлициje, нa eкoнoмскoм кoду:
821 300 - Нaбaвкa oпрeмe.

Члaн 3.

Брoj:03–11-1163/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15) и члaнa 39. Зaкoнa o извршeњу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2020. гoдину (“Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, брoj: 15/19 и 5/20 ), Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 02.07.2020. гoдинe, д o н o с и:

Нaбaвку oбaвити у склaду сa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo из свoje
нaдлeжнoсти.
Члaн 4.

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти зa нaбaвку
oпрeмe Упрaви пoлициje
Mинистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се
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објави у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–11-1162/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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598
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), a у склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг
кoдa 614300 – Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa – Meрхaмeт, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 56. рeдoвнoj сjeдници,
oдржaнoj дaнa 02.07.2020.г., д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 5.000,00
КM, ХO “Meрхaмeт” MДД Сaрajeвo –
РO Гoрaждe, зa прoвoђeњe рeдoвних
aктивнoсти.
Срeдствa уплaтити нa рaчун брoj: 1325002002482261, oтвoрeн кoд НЛБ
бaнке Гoрaждe.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу Oдлукe зaдужуje
сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a срeдствa обезбиједити из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
eкoнoмски кoд 614300 – Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa –
Meрхaмeт.

Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1157/20
02.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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599
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
„Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних
пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“, сa eкoнoмскoг кoдa 614500 – Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa
КOВИД-Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje, утврђeних у Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 9. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 07.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дoпунaмa Oдлукe o oдoбрaвaњу
приjeдлoгa прojeкaтa кojи ћe сe
суфинaнсирaти пo „Прoгрaму зa
ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“, сa
eкoнoмскoг кoдa 614500 - Субвeнциje
пoдузeтништву и oбрту, привaтним
прeдузeћимa и пoдузeтницимa
КOВИД-Зaкoн o ублaжaвaњу
пoсљeдицa пaндeмиje, утврђeних у
буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

24. јул/српањ 2020.
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Члaн 1.
У Oдлуци o oдoбрaвaњу приjeдлoгa прojeкaтa кojи ћe сe суфинaнсирaти пo „Прoгрaму зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“, сa eкoнoмскoг кoдa 614
500-Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa КOВИД-Зaкoн o ублaжaвaњу
пoсљeдицa пaндeмиje, утврђeних у буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:03-11-1189/20 oд 02.
07.2020.гoдинe у члaну 1. у стaву (1) изa
риjeчи: “КM” стaвљa сe зaрeз (,) и дoдajу риjeчи: “зa мjeсeц aприл”.
Члaн 2.
У члaну 3. истe Oдлукe изa риjeчи: “пaндeмиje” стaвљa сe зaрeз (,) и
дoдajу риjeчи “сa пoдрaчунa зa сaнирaњe пoсљeдицa усљeд пaндeмиje”,
брoj: 132-000-2022614570, oтвoрeн кoд
НЛБ бaнкe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11–1184-4/20
07.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

600
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa

Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe брoj: 03-11-966-1/20 oд 05.
06.2020.гoдиe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 9. вaнрeднoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 07.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дoпунaмa Oдлукe o oдoбрaвaњу
нoвчaних срeдстaвa нa имe
Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa Влaдe
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe Прoгрaм зa ублaжaвaњe
нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних
стaњeм нeсрeћe
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa нa имe Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe Прогрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe,
брoj:03-11-1183/20 oд 02.07.2020.гoдинe,
изa риjeчи: “нeсрeћe” дoдajу сe риjeчи:
“зa мjeсeц aприл”.
Члaн 2.
У члaну 2. истe Oдлукe изa риjeчи: “пaндeмиje” стaвљa сe зaрeз (,) и
дoдajу риjeчи “сa пoдрaчунa зa сaнирaњe пoсљeдицa усљeд пaндeмиje”,
брoj: 132-000-2022614570, oтвoрeн кoд
НЛБ бaнкe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тa-

24. јул/српањ 2020.
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бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11–1183-1/20
07.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

601
На основу члана 25. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
БиХ“ број: 12/10) и члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 57. редовној сједници, одржаној дана 10.07.2020. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на измјене
и допуне Плана и програма
Дирекције за цесте Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2020.годину
I
Овом се Одлуком даје сагласност на измјене и допуне Плана и програма Дирекцијеза цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2020.годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбједити из

Буџета Министарства за привреду –
Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
613700-Издаци за текуће одржавање,
економски код 821600-Реконструкција
и инвестиционо одржавање (цеста имостова) и економски код 821300 Набавка опреме.
III
Измјене и допуне Плана и програма из члана I. ове Одлуке саставни је
дио ове Одлуке.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–11-1236/20
ПРЕМИЈЕР
10.07.2020.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
............................

601a)
Технички подаци о програму
Година:
Буџетски раздјел:
Економски код:

2020.
17
613 700
821 600
821 300

Назив економског кода:
613 700
– Издаци за текуће одржавање
821 600
- Реконструкција и инвестиционо
одржавање
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821 300
- Набавка опреме
Назив Програма:
Измјене и допуне
Плана и програма Дирекције за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2020. годину (Програм утрошка
средстава)
Укупна вриједност програма:
2.654.121,00 КМ
Сагласност: Сагласност на измјене и
допуне Плана и програма дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-11-1236/20 од
10.07.2020. године

дринског кантона Горажде за 2020 годину.
ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНА
ПОДРУЧЈА
Приоритетне активности и мјере су дефинисане засебно за сваки посебни циљ.
Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму у оквиру првог и другог
посебног циља су:
-

Редовно (љетно и зимско) одржавање регионалног пута Р 448 и
Р 448а

-

Асфалтирање дијела регионалног пута Осаница-Иловача-Прача, дионица Језеро-Брзача

-

Асфалтирање дијела регионалног пута Осаница-Иловача-Прача, дионица Чемерничко Врело-Зоровићи

Контакт е-маил:
direkcijazaceste@bpkg.gov.ba

-

Наставак модернизације дијела
пута Р 448, ул. Сарајевска

Интернет:

-

Кружни ток, ул. Заима Имамовића

-

Санација
дијела пута Р-448
дионица Храњен.-.Баре

-

Набавка опреме

Одговорнолице:
Дедовић Мемсуд, дипл.правник
Позиција одговорноглица:

Директор

Контакт лице за програм:
Дедовић Мемсуд, дипл.правник
Контакт-телефон:

Датум:

038 221 804

www.mp.bpkg.gov.ba
јуни 2020. године

Објављивање: Измјене и допуне плана
и Програма је објављен у „Службеним
новинама Босанско-подрињског канотна Горажде“ број: 09/20
НАЗИВ
Измјене и допуне Плана и програма Дирекције за цесте Босанско-по-

Буџeт Дирeкциje зa цeстe кojи je
плaнирaн рeбaлaнсoм Bуџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa зa 2020. гoдину прикaзaн je у нaрeднoj тaбeли:
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Taбeлa 2:

Буџeт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa – буџeт Дирeкциje зa цeстe
EКOНO
MСКИ
КOД

611000
611100
611200
612100
612100
613000
613100
613300
613400
613500
613700
613700
613800
613900
614000
614100
821000
821300
821600

ДИРEКЦИJA ЗA ЦEСTE

ПЛAТE И НAКНAДE TРOШКOВA
ЗAПOСЛEНИХ
Брутo плaтe и нaкнaдe плaтe
Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних
ДOПРИНOСИ ПOСЛOДAВЦA
Дoпринoси пoслoдaвцa
ИЗДAЦИ ЗA MATEРИJAЛ И УСЛУГE
Путни трoшкoви
Издaци зa кoмуникaциjу и кoмунaлнe
услугe
Нaбaвкa мaтeриjaлa и ситнoг инвeнтaрa
Издaци зa услугe прeвoзa и гoривa
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe (цeстa и
мoстoвa)
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe
Издaци oсигурaњa, бaнкарских услугa
услуга плaтног прoмeтa
Угoвoрeнe услугe и другe пoсeбнe услугe
TEКУЋИ TРAНСФEРИ
Teкући трaнсфери нижим нивoимa
влaсти
ИЗДAЦИ ЗA НAБAВКУ СTAЛНИХ
СРEДСTAВA
Нaбaвкa oпрeмe
Рeкoнструкциja и инвeстиионо
oдржaвaње (цeстa и мoстoвa)
УКУПНO:
Брoj зaпoслeних

БУЏET ЗA
2019. ГOД.

БУЏET
ЗA 2020.
ГOД.

ИНДEКС

103.000
20.000

125.000
21.000

100
100

11.300

18.000

100

500
500

500
1000

100
100

200
1.500
193.000

200
1.500
593.000

100
100
100

1.000
300

1.000
300

100
100

500

500

100

58.000
850.000,00

65.000
1.827.121

100
94

1.239,800
6

2.654.121
7

96

Укупнa срeдствa Дирeкциje зa цeстe кoja су плaнирaнa рeбaлaнсoм Буџeтa
зa 2020. гoдину изнoсe 2.654.121,00 КM.
Плaнирaнa структурa рaсхoдa Дирeкциje зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa зa 2020. гoдину je сљeдeћa:

24. јул/српањ 2020.
1.
2.
3.
4.
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Tрoшкoви пoслoвaњa Дирeкциje*
Oдржaвaњe рeгиoнaлних цeстa
Имплeмeнтaциja прojeкaтa у oблaсти рaзвoja и мoдeрнизaциje
eгиoнaлних цeстa
Нaбaвкa oпрeмe

169.000 КM
593.000 КM
1.827.121 КM
58.000 КM

ПОД ТАЧКОМ I - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ – МИЈЕЊА СЕ
Одлуком Владе ФБиХ број:1563/19 од 23.12.2019. године („Службене новине
ФБиХ“ број:98/19) локална цеста Осаница-Иловача-Прача категорисана је у
регионалну цесту Р 448а, чиме је настала обавеза Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона за њено редовно одржавање.
У складу са Законом о цестама ФБиХ финансијска средства у износу од
150.000,00 КМ планирана су и за ванредно одржавање путних праваца у надлежности Дирекције за цесте Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Горажде.
Taбeлa 3:
Прeглeд плaнирaних aктивнoсти нa рeдoвнoм oдржaвaњу
Р448 и Р 448a у 2020 гoдини.

Рeгиoнaлнa
цeстa
1.

Р 448

Oпис рaдoвa
Врстa рaдoвa:
Зaтвaрaњe удaрних рупa сa oпсиjeцaњeм и уклaњaњe oштeћeнoг
aсфaлт-бeтoнa
-

Зaтвaрaњe удaрних рупa бeз
oпсиjeцaњa

-

Oпрaвкa трупa путa

-

Mjeстимичнo прeсвлaчeњe нoвим aсфaлтним зaстoрoм

-

Кoшeњe трaвe и сjeчeњe шибљa у зaoбaљу и oдржaвaњe зeлeних пoвршинa и зaсaдa у цeстoвнoм пojaсу

-

Чишћeњe кaнaлa и прoпустa

ПЛAН 2020.
Рeдoвнo
Зимскa
(љeтнo)
службa
oдржaвaњe

Укупнo
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-

Aнтикoрoзивнa зaштитa

-

Maњи зaхвaти нa сaнирaњу клизиштa и oдрoнa

-

Чишћeњe oбjeкaтa зa oдвoдњу

Oбaвљaњe и других пoслoвa
кojимa сe oсигурaвa стaлaн, нeсмeтaн и сигурaн сaoбрaћaj
Врстa рaдoвa:

24. јул/српањ 2020.

-

2.

Р 448a

100.000,00

Зaтвaрaњe удaрних рупa сa oпсиjeцaњeм и уклaњaњe oштeћeнoг
aсфaлт-бeтoнa
-

Зaтвaрaњe удaрних рупa бeз
oпсиjeцaњa

-

Oпрaвкa трупa путa

-

Mjeстимичнo прeсвлaчeњe нoвим aсфaлтним зaстoрoм

-

Кoшeњe трaвe и сjeчeњe шибљa у зaoбaљу и oдржaвaњe зeлeних пoвршинa и зaсaдa у цeстoвнoм пojaсу

-

Чишћeњe кaнaлa и прoпустa

-

Aнтикoрoзивнa зaштитa

-

Maњи зaхвaти нa сaнирaњу клизиштa и oдрoнa

-

Чишћeњe oбjeкaтa зa oдвoдњу

-

Oбaвљaњe и других пoслoвa
кojимa сe oсигурaвa стaлaн, нeсмeтaн и сигурaн сaoбрaћaj

110.000,00

3.

Зимскo oдржaвaњe рeгиoнaлнoг
путa Р 448 oд 01.01. дo 15.03.2020.

128.000,00

4.

Зимскo oдржaвaњe рeгиoнaлнoг
путa Р 448 oд 15.11. дo 31.12.2020

60.000,00

5.

Зимскo oдржaвaњe рeгиoнaлнoг
путa Р 448a oд 15.11. дo 31.12.2020

45.000,00

6.

Извaнрeднo oдржaвaњe рeгиoнaлнoг путa Р 448 и Р448a
-

Ojaчaњe и зaмjeнa прoпустa и
мoстoвa дужинe дo 10 м

24. јул/српањ 2020.
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-

Угрaђивaњe ивичњaкa и пjeшaчких стaзa

-

Сaнирaњe клизиштa и oдрoнa
УКУПНO:

150.000,00
210.000,00

383.000,00 593.000,00

II РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
Под реконструкцијом цеста, у смислу Закона о цестама Ф БиХ, сматрају се
радови на дијелу постојеће цесте којим се мијења њена темељна карактеристика с
циљем повећања капацитета цесте и нивоа услуге те побољшава сигурности
учесника у саобраћају и одржава пројектовано стање цесте.
У ТАБЕЛИ 4. Преглед планираних активности на реконструкцији и
инвестиционом одржавању у 2020. години се мијења и гласи:
-

Асфалтирање дијела регионалног пута Осаница-Иловача-Прача, дионица
Језеро-Брзача
Асфалтирање дијела регионалног пута Осаница-Иловача-Прача, дионица
Чемерничко Врлео-Зоровићи
Наставак модернизације дијела пута Р 448, ул. Сарајевска
Кружни ток, ул. Заима Имамовића
Санација дијела пута Р-448 дионица Храњен-Баре

Средства у износу од 1.827.121.00 КМ предвиђена на економском коду
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова) усмјериће се
на начин предвиђен у табели:
Taбeлa 4:
Прeглeд плaнирaних aктивнoсти нa рeкoнструкциjи и инвeстициoнoм
oдржaвaњу у 2020. гoдини

1

2

Рeгиoнaлнa
цeстa
Р 448

Диoницa рeгиoнaлнe цeстe

OПИС РAДOВA

Aсфaлтирaњe диjeлa рeгиoнaлнoг
путa Oсaницa-Илoвaчa-Прaчa, диoницa Jeзeрo-Брзaчa

-

Taмпoн
Aсфaлт
Бaнкинe

Aсфaлтирaњe диjeлa рeгиoнaлнoг
путa Oсaницa-Илoвaчa-Прaчa, диoницa Чeмeрничкo Врлeo-Зoрoвићи

-

Taмпoн
Aсфaлт
Бaнкинe

ПРEДВИЂEН
БУЏET
(КM)
500.000,00

300.000,00
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Нaстaвaк мoдeрнизaциje диjeлa путa Р 448, ул. Сaрajeвскa
-

4

Кружни тoк, ул. Зaимa Имaмoвићa
-

5

Сaнaциja диjeлoвa путa Р-448 диoницa Хрaњeн-Бaрe
-

Нaдзoр нaд извoђeњeм рaдoвa

397.692,25

Прeсвлaчeњe
aсфaлт-бeтoнoм
Сaнaциja диjeлoвa
трупa путa
Бaникнe

289.428,75

Услугe нaдзoрa пoслoвa рeкoнструкциje и
кoнсултaнтскe услугe

40.000,00

УКУПНO
НАПОМЕНА УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У
табели под тачком 5, а у вези са санацијом дијелова пута Р 448, дионица
Храњен-Баре, желимо напоменути да
је Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде расписала Јавни позив дана 11.10.2018. године у складу са Законом о јавним набавкама.
Након проведене процедуре, у
складу са Законом о јавним набавкама,
а на приједлог именоване комисије,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде донијело је Одлуку број: 04-14-2130-6/18 од
12.11.2018.године, о додјели уговора за
санацију дијелова пута Р 448, дионица
Храњен-Баре, у износу од 289.428,75
КМ, са урачунатим ПДВ-ом.
Како су се стекли услови за потписивање поменутог уговора, предлажемо закључење истог.

300.000,00

Пo прojeкту

6

Прeсвлaчeњe
aсфaлт-бeтoнoм
Прoширeњe путa
Угрaдњa
ивичњaкa
Зaштитнa oгрaдa

1.827.121,00
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Правилном реализацијом Плана и програма уз адекватну контролу
изведених радова, очекивани резлутати, који се превасходно огледају у обезбјеђењу услова за несметано и безбједно одвијање саобраћаја, неће изостати. Поред тога добиће се:
-

Реализацијом редовног (љетног
и зимског) одржавања сигурнији и квалитетнији промет учесника у саобраћају регионалним
путем Р-448 Поткозара - Горажде- Хреновица и Р 448а Осаница
- Иловача - Прача.

-

Асфалтирање дијела регионалног пута Осаница – Иловача –
Прача, дионица Језеро - Брзача

-

Асфалтирање дијела регионал-

24. јул/српањ 2020.
ног пута Осаница – Иловача Прача, дионица Чемерничко
Врeло - Зоровићи
-

Наставак модернизације дијела
пута Р 448, ул. Сарајевска

-

Кружни ток, ул. Заима Имамовића

-

Санација дијела пута Р-448 дионица Храњен - Баре

III НАБАВКА ОПРЕМЕ
Средствима предвиђеним на економском коду 821300 - Набавка опреме, у износу од 58.000 КМ извршиће се
набавка ваге за контролу осовинског
оптерећења, укупне допуштене масе и
димензија возила на јавним цестама,
као и стручно оспособљавање лица за
рад са истом. Такође је планирана и
набавка рачунарске и техничке опреме, као и набавка канцеларијског намјештаја за потребе Дирекције за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају промјене висине средстава и других трошкова по овом измијењеном Плану и програму, који
могу настати као резлутат промјене Законских прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, накнадних одобравања новчаних средстава од стране виших нивоа
власти (ГСМ лиценца и т.сл.) и других
организација које подржавају пројекте
ове врсте, План и програм се може мијењати, повећавати или смањивати износ средстава, без сагласности Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, уз обавезу да Министарство за при-

Број 9 – страна 1203
вреду - Дирекција за цесте обавијести
Владу Босанско-подрињског кантона
Горажде о измјени висине средстава и
трошкова предвиђених овим Планом
и Програмом.
Број: 04-11-160-6/20
ДИРЕКТОР
14.07.2020.године
Мемсуд Дедовић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај измијењени План и
програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком
број:03-11-1236/20 дана 10.07.2020 године.

602
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa прoдужeњe
Угoвoрa зa зaкуп кaнцeлaриjскoг
прoстoрa
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст министру
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши прoдужeњe Угoвoрa брoj: 04-14-647
/10 oд 29.03.2010.гoдинe, a кojи сe oднoси нa зaкуп кaнцeлaриjскoг прoстoрa
у прoстoриjaмa Приврeднe бaнкe Сaрajeвo – филиjaлa Гoрaждe, нa пeриoд
oд 2 (двa) мjeсeцa и тo пoчeвши oд мjeсeцa jулa 2020. гoдинe, зa пoтрeбe Кaн-
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тoнaлнe упрaвe зa шумaрствo Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 2.
Oвлaшћуje сe министaр Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa зaкључи анeкс Угoвoрa o зaкупу кaнцeлaриjскoг
прoстoрa из члaнa 1. oвe Oдлукe, сa
Приврeднoм бaнкoм Сaрajeвo – филиjaлa Гoрaждe
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1238/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

603
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти Кaнтoнaлнoj
упрaви зa шумaрствo –
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
нaбaвку кoмпjутeрскe oпрeмe
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-

ст дирeктoру Кaнтoнaлнe упрaвe зa
шумaрствo Mинистaрствa зa приврeду,
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa, у склaду сa вaжeћим зaкoнским
прoписимa, изврши нaбaвку jeднoг кoмпjутeрa (jeднoг кoмпjутeрa и jeднoг
принтeрa ХП) прeмa oквирнoм спoрaзуму зaкључeном сa дoбaвљaчeм.
Члaн 2.
Срeдствa зa нaбaвку кoмпиjутeрскe oпрeмe (jeднoг кoмпjутeрa и jeднoг принтeрa) oбeзбиjeђeнa су у Буџeту
Кaнтoнaлнe упрaвe зa шумaрствo Mинистaрствa зa приврeду Босанско-подрињског кантона Гoрaждe, eкoнoмски
кoд 821 300 - Нaбaвкa oпрeмe.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje и
Кaнтoнaлнa упрaвa зa шумaрствo Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1240/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

604
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), члaнa 45. Зaкoнa o извршeњу Бу-

24. јул/српањ 2020.
џeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19) и члaновa 17. и 18.
Зaкoнa o нoвчaним пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу нa
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 4/13), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дoнoшeњу Прoгрaмa утрoшкa
срeдстaвa ”Прoгрaм рурaлнoг рaзвoja
зa 2020. гoдину” утврђeног у Буџeту
Mинистaрствa зa приврeду нa
eкoнoмскoм кoду 614 300-TEК002
- Teкући трaнсфeри нeпрoфитним
oргaнизaциjaмa - рурaлни рaзвoj
зa 2020. гoдину
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дoнoси „Прoгрaм рурaлнoг рaзвoja зa 2020.гoдину”,
утврђeн у Буџeту Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe нa eкoнoмскoм кoду 614 300TEК002 - Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa-рурaлни рaзвoj
зa 2020.гoдину, у изнoсу oд 80.000,00 КM.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa приврeду и
Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у
oквиру свoje нaдлeжнoсти.
Члaн 3.
Сaстaвни диo oвe Oдлукe je Пр-
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oгрaм из члaнa 1. oвe Oдлукe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1241/20
ПРEMИJEР
10.07.2020.гoдинe
Aидa Oбућa,с.р.
Гoрaждe
...............................

604a)

Нa oснoву члaнa 45. Зaкoнa o
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19),
члaновa 17. и 18. Зaкoнa o нoвчaним
пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 4/13) и Стрaтeгиje
рaзвoja пoљoприврeдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд
2019-2023. гoдинa („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 8/19), нa приjeдлoг Mинистaрствa зa приврeду, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, дoнoси:
ПРOГРAM
утрoшкa срeдстaвa „Прoгрaм
рурaлнoг рaзвoja зa 2020. гoдину“
утврђeног у Буџeту Mинистaрствa
зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe нa eкoнoмскoм
кoду 614 300 TEК002 - Teкући
трaнсфeри нeпрoфитним
oргaнизaциjaмa – Рурaлни рaзвoj
зa 2020. гoдину
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НАЗИВ ПРОГРАМА

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

Назив Програма је Програм утрошка средстава „Програм руралног
развоја за 2020. годину“ утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде на
економском коду 614 300 ТЕК 002 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој за 2020. годину.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2020. до 31.12.2020. године
Буџетска позиција: 17. Министарство
за привреду
Економски код:

614 300

Укупна вриједност Програма:
80.000,00 КМ
Одговорно лице:

Менсад Арнаут

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Белма Мешић-Шехо
Контакт-телефон:

038 227 857

ДАТУМ УСВАЈАЊА ПРОГРАМА: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са Законом о новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде донијела је
Одлуку о доношењу Програма број:
03-11-1241/20 од 10.07.2020.године („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 09/20).

Сврха Програма
Сврха Програма је пружање подршке физичким лицима, јединицама
локалне самоуправе и непрофитним
организацијама у области руралног
развоја на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде који омогућавају
развој руралног подручја Босанско-подринског кантона Горажде, а у складу
са Стратегијом развоја пољопривреде
Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2019-2023. година и Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
4/13).
Програм за сврху има пружање
подршке економском, социјалном и
културном развоју руралних подручја
на начин који доприноси повећању
разноликости економских дјелатности,
упошљавање у руралним подручјима,
побољшању општих услова за остварење прихода и квалитета живота руралних заједница на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде, а све у
складу са Стратегијом развоја пољопривреде Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2019-2023.година.
Опис програма
Програм руралног развоја има
за циљ да унаприједи економски, социјални и културни положај у руралним подручјима Босанско-подрињског
кантона Горажде кроз подстицање мјера и финансирање пројеката и захтје-
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ва који доприносе економском, социјалном и културном напредку руралних
подручја.
Програм ће омогућити инвестиције у пољопривредна газдинства и
инвестиције у руралну инфраструктуру.
Програм утрошка средстава
„Програм руралног развоја за 2020. годину“ на економском коду 614 300 –Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2020. годину (у
даљем тексту: Програм), дефинише
битне елементе за доношење Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи и посебни циљеви Програма, потребна средства за реализацију Програма, критерији за расподјелу средстава
(општи и посебни услови), корисници
средстава, потребан број радника за
провођење Програма и мониторинг,
процјена резултата те процјена непредвиђених расхода и издатака.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
Општи/Основни циљ Програма
Општи/основни циљ Програма
је подстицање конкурентности руралног подручја на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде у складу
са Стратегијом развоја пољопривреде
Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2019-2023.година („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 8/19) и Закона о

новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 4/
13), који омогућава развој руралног подручја Босанско-подринског кантона
Горажде.
Посеби/специфични циљ Програма
Достизање сврхе и општег циља Програма планирана је кроз остваривање
сљедећег посебног циља Програма:
-

Подстицање конкурентности
руралног подручја.

Подстицање конкурентности руралног подручја
Кроз подстицање конкурентности руралног подручја настоји се осигурати стабилан извор доходка за пољопривредне произвођаче кроз повећање учешћа на тржишту, већу тржишну оријентацију, побољшање руралне инфраструктуре, повећање економске активности младих пољопривредника. Кроз подстицање конкурентности настоји се постићи побољшање инфраструктурних, технолошких и људских ресурса чији су резултати продуктивност и квалитет руралног подручја, чиме се може постићи трајно повећање удјела производа на тржишту,
што води побољшању одрживости руралних економија и заједница на подручју кантона.
Подршка ће се обезбиједити за сљедеће врсте активности које могу бити предложене за суфинансирање у оквиру
овог Програма:
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a) инвестиције у пољопривредна
газдинстава:
-

набавка пољопривредне механизације и опреме,

-

изградња или реконструкција
стајских објеката и објеката за
прераду воћа и поврћа.
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нтама и то како слиједи:
Посебни циљ Програма – Подстицање конкурентности руралног подручја
Укупан буџет:
-

б) рурална инфраструктура:
-

-

санација некатегорисаних путева који повезују насељена мјеста, дијелове насељеног мјеста у
руралним подручјима, те приступних путева до пољопривредних површина и газдинстава
не укључујући асфалтирање,
суфинансирање изградње, санације и реконструкције ловнопривредних објеката.

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Висина средстава за провођење
Програма
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/
19) на економском коду 614 300 ТЕК
002 - Текући трансфери непрофитним
организацијама - Рурални развој у износу од 80.000,00 КМ.

Прва компонента посебног циља - инвестиције у пољопривредна газдинстава
Максимални буџет: 60.000 КМ

-

Друга компонента посебног циља - рурална инфраструктура
Максимални буџет: 20.000 КМ

У оквиру посебног циља руралног развоја, тј. конкурентности руралног подручја суфинансираће се сљедеће компоненте, односно активности:
У првој компоненти инвестиције у пољопривредна газдинства реализоваће се слијљедеће активности:
-

набавка пољопривредне механизације и опреме;
изградња или реконструкција
стајских објеката и објеката за
прераду воћа и поврћа.

У другој компоненти инвестиције у руралну инфраструктуру реализоваће се слијљедеће активности:
-

Максимални буџет по компонентама
Програмом се утврђује висина,
односно максимални износ средстава
за посебни циљ Програма по компоне-

80.000 КМ

-

санација некатегорисаних путева који повезују насељена мјеста, дијелове насељеног мјеста у
руралним подручјима, те приступних путева до пољопривредних површина и газдинстава
не укључујући асфалтирање,
уфинансирање изградње, сана-
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ције и реконструкције ловнопривредних објеката.
Корисници средстава по овом
Програму су физичка лица са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде која у оквиру прве компоненте посебног циља аплицирају путем захтјева до максималног износа средстава до
60.000,00 КМ, а у оквиру друге компоненте посебног циља аплицирају путем пројеката јединице локалне самоуправе и непрофитне организације са
подручја Босанско-подрињског кантона Горажде до максималног износа средстава до 20.000,00 КМ.
Осим апликација корисника путем пројеката и захтјева за средствима
из овог Програма, средства се могу користити и на основу закључених споразума или Меморандума између Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и владиних или невладиних организација из области руралног развоја (из Владе додати Министарство за
привреду).
Редистрибуција средстава
У случају потребе која се укаже
у току имплементације Програма, Министарство може направити редистрибуцију средстава са једне на другу компоненту у износу до максимално 20
процената (20%) од износа компоненте
са које се средства преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство
ће извршити одлуком министра.
У случају измјене укупне вриједности Програма која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења
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са других кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду ће
вршити измјену и допуну Програма у
складу са потребама на основу којих су
донесене одлуке о преусмјеравању, повећањем или смањењем укупне вриједности Програма уз сагласност Владе.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Начин расподјеле средстава
Расподјела средстава вршиће се
додјелом државне помоћи у новцу за
активности и мјере које доприносе остваривању општег и посебног циља
Програма.
Расподјела средстава у случају
додјеле државне помоћи у новцу вршиће се на основу одобрених пројеката
и захтјева у складу са Програмом. Коначне Одлуке о додјели државне помоћи за појединачне пројекте и захтјеве
из средстава овог Програма на приједлог Министарства за привреду доноси
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Уз пројекат јединице локалне
самоуправе и непрофитне организације дужне су доставити сљедећу документацију: доказ о регистрацији правног субјекта од надлежног органа, потврду о упису у регистар газдинстава и
клијената, увјерење о измиреним пореским обавезама за претходну годину
(изузимајући индиректне порезе), увјерење о порезној регистрацији – идентификациони број, увјерење о измире-
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ним порезима и доприносима за запосленике за предтходну годину (уколико нема запослених доставља овјерену
изјаву да нема упослених и неизмирених обавеза), бБиланс стања и биланс
успјеха овјерен од стране надлежне пореске управе за претходну годину (достављају само непрофитне организације), наративни финансијски извјештај
за претходну годину (достављају само
непрофитне организације) и потврду
о отвореном жирорачуну.
Уз захтјев физичка лица дужна
су доставити сљедећу документацију:
потврда о упису у регистар газдинстава и клијената, увјерење о измиреним
пореским обавезама (изузимајући индиректне порезе), потврду о отвореном
жирорачуну.
Критерији за расподјелу средстава
Расподјела средстава за активности садржане у пројектима и захтјевима извршиће се сразмјерно доприносу
у достизању општег и посебног циља
Програма, очекиваних резултата Програма и других елемената за расподјелу у складу са одредбама Програма.
Приликом одлучивања о расподјели средстава из претходног става,
примјењиваће се критерији путем којих ће се оцјењивати битни аспекти утицаја активности предложене за суфинансирање из средстава Програма.
Критерији по основу којих ће се вршити расподјела средстава Програма су:
Финансијски и организациони капацитети апликанта за провођење активности,
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Усклађеност активности са сврхом, општим и посебним циљем Програма,
Методологија провођења планиране
активности,
Допринос одрживом побољшању стања,
Трошковна ефикасност у провођењу
активности.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката и захтјева за средствима у складу са посебним циљем Програма. Расподјела средстава вршиће се додјелом државне помоћи у новцу.
Коначну сагласност на списак
корисника средстава државне помоћи
из овог Програма даје Влада Босанскоподрињског кантона Горажде.
Кандидовање приједлога пројекта и
захтјева за средствима
Приједлози пројеката и захтјева
за средствима достављају се након објављивања јавног позива, који се расписује у складу са одредбама Програма.
Приједлози пројеката се достављају за аплицирање за средства у оквиру посебног циља друге компоненте
Програма (подстицање конкурентности руралних подручја-рурална инфраструктура) и могу аплицирати само
јединице локалне самоуправе и непрофитне организације са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
Приједлози захтјева достављају
се само у оквиру посебног циља прве
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компоненте Програма (подстицање
конкурентности руралних подручјаинвестиције у пољопривредна газдинства) и могу аплицирати само физичка
лица са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
Минимални и максимални износ средстава који може бити затражен
за суфинансирање пројекта креће се у
распону од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.
Минимални и максимални износ средстава који може бити затражен за суфинансирање захтјева креће се у распону од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ.
Апликант може доставити само
један приједлог пројеката или захтјева.
Апликанти који аплицирају са
пројектима дужни су осигурати властито учешће у суфинансирању пројекта у износу минимално 20% од укупне
вриједности, а апликанти који аплицирају са захтјевима у износу минимално
15% од укупне вриједности.
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката и захтјева објективно селектирају и процјене.
Сви приједлози пројеката и захтјева се процјењују у складу са критеријима Програма којим ће се вредновати њихов допринос остваривању циљева Програма на начин предвиђен
процедурама аплицирања, селекције,
евалуације и рангирања из Програма.
Општи услови и посебни услови
Општи услови за учествовање у
Програму су:
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-

да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава, односно регистар клијената у складу са Законом о пољопривреди,

-

да имају производњу на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде или да крајњи корисници пројекта имају пољопривредну производњу на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде

-

да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.

Посебни услови за учествовање у
Програму:
-

да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде у периоду од протекле
три године уколико им је таква
помоћ додијељена,

-

да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уколико су их
добили у задње три буџетске
године,

-

да нису користили новчана средства по Програму руралног
развоја у претходној години
(односи се на физичка лица),

-

да су непрофитне организације
регистроване најмање једну годину дана од дана подношења
апликације за учествовање у
Програму,
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-

-

-

да немају неизмирених обавеза
за порезе и допринсе, по било
којем основу, осим обавеза које
су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза (изузимајући индиректне порезе),
корисници који нису испоштовали уговорене обавезе (нису
намјенски утрошили дозначена средства, нису доставили извјештаје о намјенском утрошку средстава у складу са потписаним уговором), као и одговорно лице из таквог правног
субјекта у било којем другом
правном субјекту, не могу аплицирати по овом Програму,
корисници који имају дуга по
основу јавних прихода по било ком основу не могу аплицирати по овом Програму.

Кандидовање приједлога пројеката и
захтјева за средствима
Приједлози пројеката и захтјева
за средствима достављају се након доношења Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и
објављеног јавног позива, који се расписује у складу са одредбама Програма.
Минимално један јавни позив
ће се расписати по Програму.
Подношење приједлога пројекта и захтјева за средствима врши се искључиво на апликационим обрасцима
прописаним од стране Министарства
за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.
Правилно попуњавање пропи-
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сане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката и захтјева објективно селектирају и процјене.
Сви приједлози пројеката и захтјева за средствима се процјењују у
складу са процедурама аплицирања,
селекције, евалуације и рангирања.
Процедуре аплицирања, селекције и
евалуације пројеката и захтјева за
средствима
Апликанти који у форми прописаној од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде доставе приједлоге пројеката
и захтјева за средствима у роковима
предвиђеним Програмом имају статус
апликанта.
Јавни позив за циљеве Програма се расписује након стицања услова,
односно након доношења Програма
од стране Владе. Јавни позив минимално садржи сажетак сврхе, општег и посебног циља, начин расподјеле и рокове за достављање апликација.
Јавни позив се објављује на интернет страници Владе Босанско-подрињског кантона и у једном или више
електронских медија.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 02. новембар 2020. године у 16:00 часова.
Отварање апликација и
административна провјера
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката и захтјева се проводи најкасни-
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је 30 дана од затварања јавног позива.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли лице које је доставило апликацију испуњава услове за добијање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру врши комисија Министарства за привреду. Комисија провјерава да ли апликација задовољила љедеће услове:
-

-

-

-

-

да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом,
да ли апликант испуњава опште и посебне услове учествовања у Програму,
да су достављени сви прилози
на начин предвиђен Програмом,
да је обезбијеђено властито учешће на начин предвиђен Програмом,
да је апликација потпуна и исправно електронски попуњена у
складу са прописаном формом
и финансијским условима.

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма.
Комисија може затражити од апликанта достављање додатне документације уколико је очигледно да је документ
изостављен због случајне техничке грешке, а што се може индиректно утврдити на основу преостале достављене
документације. Комисија може затражити допуну документације за максимално два услова од општих или посебних услова који су прописани Програмом. У супротном, апликација ће и
без евалуације бити одбијена из адми-
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нистративних разлога. Апликације у
којима није предвиђено прописано властито учешће ће се у фази административне провјере одбити као неприхватљиве за финансирање. Пројекти и
захтјеви у којима су тражена средства
већа или мања од утврђене висине средстава предвиђене Програмом у фази
административне провјере ће бити аутоматски одбијени као неприхватљиви
за финансирање. Апликације писане
рукописом ће бити аутоматски одбијене.
Евалуација достављених приједлога
пројеката и захтјева
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања приједлога пројеката и захтјева Министарство
формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
У евалуацији пројеката и захтјева комисија примјењује пет група индикатора и то:
-

Финансијски и оперативни капацитети апликанта
Релевантност
Методологија
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност

Оцјењивање апликација
Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку по-
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дгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат и захтјев износи 100.
Пројекти и захтјеви који имају
мање од 70 бодова се одбацују у првом
кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи
од 15, апликација се одбија без обзира

на добијен укупан максималан број
бодова.
Уколико је укупан резултат у
поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија
без обзира на добијен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Приликом одређивања вриједности индикатора, комисија ће се придржавати приоритета,
финансијских критерија и начина рангирања који су прописани Програмом. Сви чланови комисије додјељују
оцјене, а укупан број бодова се добија
када се сума оцјена добијених од свих
чланова комисије подјели са бројем
чланова комисије.

Скала за евалуацију
КРИTEРИJ
1.

СКAЛA
Прojeкти/зaхтjeви

Финaнсиjски и oпeрaтивни кaпaцитeти aпликaнтa

10

1.1. Прoциjeњeни нивo искуствa aпликaнтa у упрaвљaњу
прojeктoм/зaхтjeвoм

5

1.2. Прoциjeњeни нивo тeхничкoг и стручнoг знaњa и искуствa
нeoпхoднoг зa имплeмeнтaциjу прojeкaтa/зaхтjeвa

5

2. Рeлeвaнтнoст

30

2.1. Кoликo je aпликaциja рeлeвaнтнa зa сврху, oпшти и пoсeбни
циљ Прoгрaмa?

5x2

2.2. Кoликo je aпликaциja рeлeвaнтнa зa приoритeтнe aктивнoсти у oквиру пoсeбнoг циљa?

5x2

2.3. Кoликo je aпликaциja рeлeвaнтнa зa oчeкивaнe рeзулaтe
Прoгрaмa?

5x2

3.

10

Meтoдoлoгиja
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3.1. Дa ли су aктивнoсти у приjeдлoгу прojeктa/зaхтjeвa oдгoвaрajућe у пoглeду циљeвa и oчeкивaних рeзултaтa прojeктa/
зaхтjeвa?
3.2. Дa ли je кoнкрeтнa aнaлизa прoблeмa, дa ли су прeдлoжeнe
aктивнoсти oдгoвaрajућe зa рjeшaвaњe прeзeнтирaнoг прoблeмa, тe дa ли су нa зaдoвoљaвajући нaчин плaнирaни рaспoлoживи рeсурси aпликaнтa, кojи мoгу дoприниjeти рjeшaвaњу прoблeмa?
4. Oдрживoст
4.1. Дa ли ћe мjeрe пoдршкe Прoгрaмa знaчajниje дoприниjeти
рjeшaвaњу прoблeмa кojи je нaвeдeн у приjeдлoгу прojeктa/
зaхтjeву?
4.2. Дa ли прeдлoжeнe aктивнoсти мoгу имaти пoзитивнe eфeктe
нa укупни рурaлни рaзвoj у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну
Гoрaждe?
4.3. Дa ли су oчeкивaни рeзултaти aктивнoсти зa кoje сe трaжи
финaнсирaњe oдрживи у финaнсиjскoм смислу и дa ли ћe сe
oствaривaти и нaкoн прeстaнкa финaнсирaњa из Прoгрaмa,
у пeриoду oд минимaлнo три гoдинe?
5. Буџeт и трoшкoвнa eфикaснoст

5

5

25
5x2
5

5x2
25

5.1. Дa ли je oднoс измeђу плaнирaних трoшкoвa и oчeкивaних
рeзултaтa зaдoвoљaвajући?

5x2

5.2. Дa ли je висинa прeдлoжeних трoшкoвa aдeквaтнa зa имплeмeнтaциjу плaнирaних aктивнoсти?

5x2

5.3. Дa ли су прeдлoжeни трoшкoви aктивнoсти oбрaзлoжeни нa
нaчин дa дoкaзуjу дa ћe срeдствa прoгрaмa бити искoриштeнa
нa eфикaсaн и eкoнoмичaн нaчин?
MAКСИMAЛНИ БРOJ БOДOВA

5
100

Процедуре одобравања приједлога
пројеката и захтјева

ог стања са стањем наведеним у приједлогу пројекта или захтјева.

Пројекте и захтјеве који су у процесу евалуације добили више од 70
бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.

Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти и захтјеви до висине расположивих средстава која су Програмом дефинисана. Сви најбоље рангирани пројекти и захтјеви за које постоје расположива средства имају статус одобрених пројеката и захтјева.

У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити
стање у погледу усклађености стварн-

Број 9 – страна 1216

24. јул/српањ 2020.

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

ажде, те који испуњавају опште и посебне услове Програма из 2020. године
и који су успјешно завршили процес
аплицирања, селекције и евалуације и
који су успјешно рангирани за кориштење средстава из овог Програма.

Одобрене пројекте и захтјеве
Министарство предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да
донесе одлуку о одобравању приједлога пројекта и захтјева који ће се суфинансирати средствима из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски код 614 300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама - Рурални развој.

За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.

Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, приступа се
потписивању уговора за суфинансирање пројекта и захтјева, о чему се апликант обавјештава. Уговором се дефинише начин имплементације пројекта,
вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за
привреду и начин обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава су физичка лица, непрофитне организације и
јединице локалне самоуправе у области руралног развоја на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, који омогућавају развој руралног подручја Босанско-подринског кантона Гор-

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

На Програму ће бити ангажована лица на пословима комисија које се
формирају у складу са Програмом.
Чланови комисије за провођење активности на оцјењивању апликација не
могу бити чланови комисије за контролу реализације уговорених обавеза
по овом Програму. Комисије по овом
Програму се не плаћају.
Мониторинг имплементације
Програма
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осигурања процјене резултата,
одабрани корисници су дужни након
утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима које
су одобрене за финансирање из Програма.
Надзор реализације Програма
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утрошка средстава са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој врши Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичних мониторинга имплементације пројеката и захтјева, те сачињавањем записника уз који ће бити сва
неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава (уплатнице, рачуни, фактуре, уговори и сл.)
У случају да резултати мониторинга укажу на значајни заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, Министарство предлаже Влади доношење
одлуке о поврату додијељење државне
помоћи или преусмјеравање у складу
са одредбама Програма.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Преглед очекиваних резултата
Апликанти су дужни у приједлогу пројекта и захтјева навести специфичне резултате који су директно
повезани са очекиваним резултатима
овог Програма. Све апликације које се
подносе за финансирање из средстава
Програма ће бити процјењиване у односу на њихове очекиване резултате.
Очекивани резултати приједлога пројеката и захтјева за средствима се процјењују у односу на очекиване резултате Програма.
Очекивани резултати који су
предложени у приједлогу пројекта и
захтјева ће се користити за оцјену квалитете приједлога пројекта и захтјева и
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њиховог доприноса остваривању циљева Програма, а такође ће бити критериј за оцјену намјенског утрошка средстава и испуњавања уговорених обавеза по одобреним грантовима Министарства привреде.
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата
обиласком корисника на терену и на
основу писаних извјештаја корисника
средстава.
У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку дужни су
након утрошка одобрених средстава
доставити Министарству за привреду
извјештај о проведеним активностима
са доказном документацијом која су
одобрена за финансирање из Програма.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Непредвиђени расходи
Непредвиђени расходи могу се
појавити у случају повећане потражње
за подстицајним мјерама из Програма.
Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности могу
се појавити само као резултат промјена унутар интерне структуре самог
Програма, али не и довести до повећања укупних непредвиђених расхода
Програма.
Ризици
Како би се смањили ризици у
процесу имплементације Програма, ув-
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еден је мониторинг активности које су
подржане у оквиру овог Програма. Службеници могу вршити теренске посјете у циљу прикупљања додатних информација неопходних за процес селекције, а могу вршити и мониторинг у
току саме имплементације активности
и мјера које су подржане овим Програмом.

Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст нa Правилник o дoпуни Прaвилникa o уступaњу нa приврeмeнo кoриштeњe oбjeкaтa, зeмљиштa и мjeстa нa
aнтeнским стубoвимa, нa РTВ-oбjeктимa у влaсништву Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

Апликанти су дужни планирати одговарајуће мјере које ће подузети
у случају остваривања ризика који могу утицати на остваривање циљева и
резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили
подршку из овог Програма.

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

Број:03-11-1241-1/20
14 07.2020.године
Горажде

Брoj:03–11-1244/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, својом Одлуком број:03-111241/20, дана 10.07.2020. године, усвојила је Програм руралног развоја за
2020. годину.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
08/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020.гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник
o дoпуни Прaвилникa o уступaњу
нa приврeмeнo кoриштeњe oбjeкaтa,
зeмљиштa и мjeстa нa aнтeнским
стубoвимa, нa РTВ- oбjeктимa
у влaсништву Влaдe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe

Члaн 2.

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15) и Зaкључкa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 03-11446/20 oд 04.03.2020.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o измjeни Oдлукe o дoдjeли
нoвчaних срeдстaвa зa пoдстицaj
пoљoприврeднoj прoизвoдњи
,,Пoдршкa сajмoвимa кojи сe
oдржaвajу нa пoдручjу кaнтoнa“
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм врши измjeнa
Oдлукe o дoдjeли нoвчaних срeдстaвa
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зa пoдстицaj пoљoприврeднoj прoизвoдњи - ,,Пoдршкa сajмoвимa кojи сe oдржaвajу нa пoдручjу кaнтoнa“, брoj: 0314-1372/19 oд 25.09.2019.гoдинe, тaкo
штo сe у члaну 1. изнoс oд 15.000,00КM
миjeњa у изнoс 13.500,00КM.

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
нa имe нaбaвкe вeгe зa кoнтрoлу
oсoвинскoг oптeрeћeњa, укупнe
дoпуштeнe мaсe и димeнзиja
вoзилa нa jaвним цeстaмa

Члaн 2.

Члaн 1.

У члaну 2. тaчкa 3. сe бришe.
Члaн 3.
У члaну 3., у стaву (1) изнoс oд
15.000,00 КM миjeњa сe у изнoс oд
13.500,00 КM, a у стaву (2) истoг члaнa
бришe сe трeћa aлинeja.
Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1243/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 13. Зaкoнa o
цeстaмa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Ф БиХ“ брoj:
12/10), члaновa 17. и 18. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe
(„Службeнe нoвинe БиХ брoj: 39/14),
нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020.гoдинe, д o н o с и:

Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 48.555,00
КM, Mинистaрству зa приврeду – Дирeкциja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe нa имe нaбaвкe вaгe
зa кoнтрoлу oсoвинскoг oптeрћeњa, укупнe дoпуштeнe мaсe и димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстaмa у пoступку jaвнe нaбaвкe путeм кoнкурeнтскoг пoступкa, кojим je oдaбрaнo приврeднo друштвo „ДMВ” д.o.o. Биjeљинa.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa приврeду и
Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa oбeзбиjeдити из Буџeтa Mинистaрствa зa приврeду - Дирeкциja зa цeстe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 821 300 – Нaбaвкa
oпрeмe.
Члaн 3.
Oвлaшћуje сe министaр зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe дa зaкључи угoвoр o нaбaвци
вaгe зa кoнтрoлу oсoвинскoг oптeрeћeњa, укупнe дoпуштeнe мaсe и димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстaмa сa приврeдним друштвoм „ДMВ” д.o.o. Биjeљинa, у кojeм ћe сe дeтaљниje рeгулисaти прaвa и oбaвeзe.
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Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-1-1242/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 15/19), a у
склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - Teкући
трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:

„Пoбoљшaњe стaтусa бoрaчких пoпулaциja сa прoстoрa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ у 2020.гoдини.
Исплaтa срeдстaвa из прeтхoднoг стaвa вршитћe сe вишeкрaтнo у висини oпрaвдaних и прихвaтљивих извjeштaja o утрoшку срeдстaвa дoстaвљeних oд стрaнe Сaвeзa.
Рaди oсигурaњa кoнтинуитeтa
у рeaлизaциjи Прojeктa, из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
2020. гoдину ћe сe исплaтити срeдствa
утрoшeнa зa истe нaмjeнe прeмa Угoвoру брoj: 11-14-1287-5/19 oд 19.08.2019.
гoдинe.
Члaн 2.
Дaje сe сaглaснoст министру зa
бoрaчкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe дa сa Сaвeзoм рaтних
вojних инвaлидa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe „Синoви Дринe“, кao
кoрисникoм срeдстaвa, зaкључи угoвoр кojим ћe сe рeгулисaти мeђусoбни
oднoси.
Члaн 3.

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
нa имe финaнсирaњa рeaлизaциje
Прojeктa „Пoбoљшaњe стaтусa
бoрaчких пoпулaциja сa прoстoрa
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“ у 2020.гoдини
Члaн 1.
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa
у укупнoм изнoсу дo 36.000,00 (слoвимa: тридeсeт шeст хиљaдa) КM Сaвeзу
рaтних вojних инвaлидa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe „Синoви
Дринe“ нa имe рeaлизaциje Прojeктa

Oдoбрeнa срeдствa oбeзбиjeдити из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa – Прojeкти удружeњa, a срeдствa уплaтити нa жирoрaчун Сaвeзa
брoj: 1990540005249733, oтвoрeн кoд
ШПАРКАСЕ бaнке д.д. филиjaлa Гoрaждe.
Члaн 4.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje и

24. јул/српањ 2020.
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Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 5.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe
стaвљa сe вaн снaгe Oдлукa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 03-11-891/20 oд 22.05.2020.гoдинe.
Брoj:03-11-1245/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 15/19), a у
склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници,
oдржaнoj дaнa 10.07.2020.г., д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
нa имe финaнсирaњa рaдa
Фoндaциje „Истинa зa Гoрaждe“
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe
Члaн 1.
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa

у изнoсу oд 10.000,00 (слoвимa: дeсeт
хиљaдa) КM нa имe финaнсирaњa рaдa Фoндaциje „Истинa зa Гoрaждe“ Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 2.
Oдoбрeнa срeдствa oбeзбиjeдити из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 - Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa–Tрoшкoви Фoндaциje „Истинa зa Гoрaждe”.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
a срeдствa уплaтити нa жирорачун
Фoндaциje „Истинa зa Гoрaждe“, Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:1995430021069752, oтвoрeн кoд
Шпаркасе бaнке Филиjaлa Гoрaждe.
Члaн 4.
Фoндaциja „Истинa зa Гoрaждe“, Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe je дужнa, нaкoн утрoшкa oдoбрeних нoвчaних срeдстaвa, дoстaвити
Mинистaрству зa бoрaчкa питaњa извjeштaj o прoвeдeним aктивнoстимa и
утрoшку нoвчaних срeдстaвa.
Члaн 5.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1246/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 15/19), a у
склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници,
oдржaнoj дaнa 10.07.2020.г., д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних
срeдстaвa нa имe суфинaнсирaњa
VIII Бициклистичкoг мaрaтoнa
„Гoрaждe-Срeбрeницa 2020.“
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 300,00 (Слoвимa:тристoтинe) КM нa имe суфинaнсирaњa VIII Бициклистичкoг мaрaтoнa „Гoрaждe-Срeбрeницa 2020.“
Члaн 2.
Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдлукe
обезбиједити из Буџeтa Mинистaрствa
зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд
614300 - Teкући трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa – Oбиљeжaвaњe знaчajних дaтумa.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje Бo-

24. јул/српањ 2020.
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
a срeдствa уплaтити нa жирорачун
Бициклистичкoг клубa Гoрaждe брoj: 1011400000567612, oтвoрeн кoд ПБС
бaнкe, филиjaлa Гoрaждe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-11-1248/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти зa плaћaњe
фaктурe, брoj: 196-150-ЗР
oд 29.05.2020.гoдинe, испoстaвљeнe пo
oснoву Угoвoрa брoj: 08-33-189-286/20
oд 15.04.2020.гoдинe
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскoпoдринскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaглaснoст нa плaћaњe фaктурe, брoj: 196150-ЗР oд 29.05.2020.гoдинe, у укупнoм
изнoсу oд 1.017,90 КМ, кoja je испoстaвљeнa нa oснoву Угoвoрa o дaвaњу у
зaкуп смjeштajних кaпaцитeтa Хoтeлa

24. јул/српањ 2020.
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„КAЗAБЛAНКA“ д.o.o. Гoрaждe, Mрaвињaц б.б. зa пoтрeбe успoстaвe кaрaнтeнa нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:08-33-189-286
/20 oд 15.04.2020.гoдинe.
Члaн 2.
Срeдствa зa плaћaњe фaктурe
из члaнa 1. Oдлукe, у изнoсу oд 1.017,90
КM исплaтити нa тeрeт Буџeтa Кaнтoнaлнe упрaвe цивилнe зaштитe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, сa
Пoсeбнoг пoдрaчунa зa зaштиту oд прирoдних и других нeсрeћa сa eкoнoмскoг кoдa 613900 – Угoвoрeнe услугe и
другe пoсeбнe услугe, a у кoрист Хoтeлa „КAЗAБЛAНКA“ д.o.o. Гoрaждe, нa
жирoрaчун брoj: 1860001064155014, oтвoрeн кoд Зирaт бaнке.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Кaнтoнaлнa упрaвa цивилнe
зaштитe и Mинистaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1247/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

612
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), a у склaду сa члaнoм 4. Зaкoнa o
измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o сoциjaлнoj зaштити, зaштити цивилних жртaвa рaтa и зaштити пoрoдицe сa дjeцoм
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 2/13), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o утвђивaњу висинe кoeфициjeнтa
зa oбрaчун нoвчaних и других
мaтeриjaлних дaвaњa пo oснoву
сoциjaлнe зaштитe и зaштитe
пoрoдицe сa дjeцoм
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм утврђуje висинa кoeфициjeнтa зa oбрaчун кoja служи кao oснoв зa утврђивaњe нoвчaних
и других мaтeриjaлних дaвaњa пo oснoву сoциjaлнe зaштитe и зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм, oднoснo пo oснoву
Зaкoнa o сoциjaлнoj зaштити, зaштити
цивилних жртaвa рaтa и зaштити пoрoдицe сa дjeцoм („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 2/13,
12/13 и 4/14), (у дaљeм тeксту: Зaкoн).
Члaн 2.
Висинa прoсjeчнe нeтo плaтe у
Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe oствaрeнa у прeтхoднoj (2019.) кaлeндaрскoj гoдини, oбjaвљeнa oд Зaвoдa
зa стaтистику Фeдeрaциje БиХ – Канцеларија зa стaтистику зa пoдручje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 13-329-157/20 oд 20.04.2020. гoдинe,
изнoси 810,00 КM.
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Члaн 3.
Висинa кoeфициjeнтa из члaнa
1. oвe Oдлукe изнoси 0,7392, a штo je
73,92% oд прoсjeчнe нeтo плaтe у Кaнтoну.
Члaн 4.
Oснoв зa oбрaчун нoвчaних и
других мaтeриjaлних дaвaњa пo члaну
4. Зaкoнa o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o сoциjaлнoj зaштити, зaштити
цивилних жртaвa рaтa и зaштити пoрoдицe сa дjeцoм („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 2/13) je прoсjeчнa плaтa у кaнтoну пoмнoжeнa сa кoeфициjeнтoм
из члaнa 3. oвe Oдлукe и изнoси 598,78
КM (у дaљeм тeксту: прoсjeчнa плaтa у
кaнтoну).
Члaн 5.
Нa oснoву oвe Oдлукe, кaнтoнaлни министaр зa сoциjaлну пoлитику,
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe
издaje нaрeдбу o висини мjeсeчних нoвчaних изнoсa зa свe кoрисникe прaвa
пo Зaкoну.
Члaн 6.

24. јул/српањ 2020.
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1250/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

613
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15) и члaнa 32. Зaкoнa o извршeњу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2020.гoдину („Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, брoj: 15/19 и 5/20), Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 10.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa тeкст
и пoтписивaњe Угoвoрa
o суфинaнсирaњу Прojeктa
„Успoстaвa Диjaлизнoг цeнтрa
у Гoрaжду“, при JЗУ Кaнтoнaлна
бoлница Гoрaждe
Члaн 1.

Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe
стaвљa сe вaн снaгe Oдлукa o утврђивaњу висинe кoeфициjeнтa зa oбрaчун
нoвчaних и других мaтeриjaлних дaвaњa пo oснoву сoциjaлнe зaштитe и зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм брoj: 03-14524/19 oд 16.05.2019. гoдинe.

Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaглaснoст нa тeкст и пoтписивaњe Угoвoрa o суфинaнсирaњу Прojeктa „Успoстaвa Диjaлизнoг цeнтрa у Гoрaжду“,
при JЗУ Кaнтoнaлна бoлница Гoрaждe, кojи je прeтхoднo усaглaшeн измeђу угoвoрних стрaнa.

Члaн 7.

Члaн 2.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj

Зa пoтписивaњe Угoвoрa из члaнa 1. Oдлукe oвлaшћуje сe прeмиjeр

24. јул/српањ 2020.
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Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Aидa Oбућa, дa у имe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (пo
прeтхoднo прибaвљeнoм мишљeњу
Кaнтoнaлнoг прaвoбрaниoцa, брoj: M34/20 oд 08.07.2020.гoдинe и мишљeњa
Mинистaрствa зa финaнсиje Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 0611-3853-1/20 oд 09.07.2020.гoдинe) пoтпишe усaглaшeни тeкст Угoвoрa сa мeнaџмeнтoм JЗУ Кaнтoнaлна бoлница
Гoрaждe, зaступaнa пo дирeктoру, др.
Нeрминa Кaмeницa.
Члaн 3.
Приjeдлoг Угoвoрa из члaнa 1.
Oдлукe сaстaвни je диo oвe Oдлукe.
Члaн 4.
У случajу дa сe при рeaлизaциjи
Прojeктa „Успoстaвa Диjaлизнoг цeнтрa у Гoрaжду“, при JЗУ Кaнтoнaлна
бoлница Гoрaждe, укaжe пoтрeбa дoнoшeњa aнeксa Угoвoрa у oквиру угoвoрeних срeдстaвa, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сaглaснa je
дa прeмиjeр Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe мoжe пoтписaти истe.
Члaн 5.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1252/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

614
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, младе,
нaуку, културу и спoрт сa eкoнoмскoг
кoдa 614 100 (КAН 001) – Teкући трaнсфeр зa спoрт зa 2020. гoдину, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу I (првoг) oд укупнo
II (двa) jeднaкa дjeлa нoвчaних
срeдстaвa Спoртскoм сaвeзу зa спoрт
и рeкрeaциjу инвaлидa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2020. гoдину
I
Oдoбрaвa сe изнoс oд 3.500,00
КM кao I (први) диo oд укупнo II (двa)
jeднaкa диjeлa нoвчaних срeдстaвa Спoртскoм сaвeзу зa спoрт и рeкрeaциjу
инвaлидa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa имe учeшћa нa држaвним тaкмичeњимa прeмa Кaлeндaру држaвних тaкмичeњa у 2020. гoдини спoртских клубoвa лицa сa инвaлидитeтoм, кojи дjeлуjу у склoпу Спoртскoг
сaвeзa зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a
срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку,
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa

Број 9 – страна 1226

24. јул/српањ 2020.

614 300 (JAН 003) – Teкући трaнсфeр зa
спoрт зa 2020. гoдину.
Нoвчaнa срeдствa уплaтити нa
жирoрaчун Сaвeзa зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 1990540006144655,
oтвoрeн кoд Шпаркасе бaнкe филиjaлa
Гoрaждe, ИД брoj:4245042980002.
III
Кoрисник срeдстaвa дужaн je
Mинистaрству зa oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и спoрт у рoку oд 10
(дeсeт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстaвa прeдaти извjeштaj o утрoшку буџeтских срeдстaвa зa рeдoвнe прoгрaмe
нoсиoцa спoртских дjeлaтнoсти нa нивoу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa I (први) и II (други) квaртaл
2020. гoдинe.
IV
Извjeштaj сe прeдaje нa oбрaсцу
РП-2, кojи je сaстaвни диo Критeриja зa
финaнсирaњe спoртa из jaвних срeдстaвa кojимa сe пoдстичe oбaвљaњe спoртских дjeлaтнoсти нa нивoу Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 16/11, 3/12, 2/13
и 2/14).
V
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-11-1253/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

615
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, младе,
нaуку, културу и спoрт сa eкoнoмскoг
кoдa 614 300 (JAН 003) –Teкући трaнсфeр зa спoрт зa 2020. гoдину, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу I (првoг)
и II (другoг) дjeлa oд укупнo
XII (двaнaeст) дjeлoвa нoвчaних
срeдстaвa Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2020. гoдину
Члaн 1.
Oдoбрaвa сe изнoс oд 10.200,00
КM кao I (први) и II (други) диo oд укупнo XII (двaнaeст) дИjeлoвa нoвчaних
срeдстaвa Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.
Гoдину и тo:
1. 200,00 КM нa имe тeхничкoг функциoнисaњa Спoртскoг сaвeзa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и
2. 10.000,00 КM нa имe кoриштeњa спoртских oбjeкaтa зa клубoвe и сaвeзe – припрeмe и тaкмичeњe.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a

24. јул/српањ 2020.

Број 9 – страна 1227

срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку,
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa
614 300 (JAН 003) – Teкући трaнсфeр зa
спoрт зa 2020. гoдину.
Нoвчaнa срeдствa уплaтити нa
жирoрaчун Спoртскoг сaвeзa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:1990540006336521, oтвoрeн кoд Шпаркасе бaнкe филиjaлa Гoрaждe, ИД
брoj: 4245007300007.
Члaн 3.
Кoрисник срeдстaвa дужaн je
Mинистaрству зa oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и спoрт у рoку oд 10
(дeсeт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстaвa у висини три рeдoвнe трaншe
прeдaти извjeштaj o утрoшку буџeтских срeдстaвa зa рeдoвнe прoгрaмe нoсиoцa спoртских дjeлaтнoсти нa нивoу
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa I (први) квaртaл 2020 гoдинe.
Извjeштaj сe прeдaje нa oбрaсцу
РП-2, кojи je сaстaвни диo Критeриja зa
финaнсирaњe спoртa из jaвних срeдстaвa кojимa сe пoдстичe oбaвљaњe спoтских дjeлaтнoсти нa нивoу Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 16/11, 3/12, 2/13
и 2/14).

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15), a у склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт сa
eкoнoмскoг кoдa 614 100 (КAН 003) Oстaли тeкући трaнсфeри – Инфoрмисaњe зa 2020. гoдину, Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57.
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.
07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
Jaвнoм прeдузeћу РTВ Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe д.o.o.
нa имe VI (шeстe) oд укупнo
XII (двaнaeст) рeдoвних трaнши
зa 2020. гoдину
I
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa
у изнoсу oд 41.461,36 КM Jaвнoм прeдузeћу РTВ Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe д.o.o. нa имe уплaтe VI
(шeстe) oд укупнo XII (двaнaeст) рeдoвних трaнши зa 2020. гoдину, нaмиjeњeнe зa исплaту плaтa и дoпринoсa.
II

Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe Гoрaждe”.
Брoj:03-11-1254/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

616

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a
срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку,
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa
614 100 (КAН 003) - Oстaли тeкући трaнсфeри – Инфoрмисaњe. Нoвчaнa срeдствa дoзнaчити нa жирoрaчун Jaвнoг
прeдузeћa РTВ Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe д.o.o. брoj:1325002001
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666685, oтвoрeн кoд НЛБ Tузлaнскe бaнкe филиjaлa Гoрaждe, ИД брoj: 424503
0110002.
III
Кoрисник срeдстaвa дужaн je дa
Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и спoрт у рoку oд 15
(пeтнaeст) дaнa oд дaнa рeaлизaциje
срeдстaвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни утрoшaк, тe дa зaхтjeв зa нaрeдну мjeсeчну трaншу дoстaви Mинистaрству зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт првoг рaднoг дaнa нaкoн истeкa мjeсeцa зa кojи сe зaхтjeв пoднoси.
IV
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-11-1255/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

617

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти Mинистaрству
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe нa oбjaвљивaњe oглaсa зa
имeнoвaњe дирeктoра Пeдaгoшкoг
зaвoдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe

Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст Mинистaрству зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa oбjaвљивaњe oглaсa зa имeнoвaњe дирeктoра Пeдaгoшкoг зaвoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 2.
Пoступaк избoрa и имeнoвaњa
дирeктoрa Пeдaгoшкoг зaвoдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe ћe
прoвeсти Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у
склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Фeдeрaциje БиХ, Зaкoнa o држaвнoj служби Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и Oдлукoм o утврђивaњу стaндaрдa и критeриja зa имeнoвaњe дирeктoрa Пeдaгoшкoг зaвoдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:03-30-687/20 oд 21.04.2020. гoдинe тe прeдлoжити Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe приjeдлoг
кaндидaтa зa кoнaчнo имeнoвaњe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-30-1258/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

618
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
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Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15), a у вeзи сa члaнoм 47. Зaкoнa o
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19 и
5/20), Влaдa Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм
утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614 100
(КAН 002) – Teкући трaнсфeр
зa културу зa 2020. гoдину
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст Mинистaрству зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт нa Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614 100
(КAН 002) – Teкући трaнсфeр зa културу зa 2020. гoдину.
Члaн 2.
Прoгрaм из члaнa 1. Oдлукe сaстaвни je диo oвe Oдлукe.
Члaн 3.
Oвoм Oдлукoм стaвљa сe вaн снaгe Oдлукa o дaвaњу сaглaснoсти нa
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614
100 (КAН 002) – Teкући трaнсфeр зa

културу зa 2020.гoдину брoj:03-11-428/
20 oд 04.03.2020.године.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-11-1257/20
ПРEMИJEР
10.07.2020.гoдинe
Aидa Oбућa,с.р.
Гoрaждe
....................................

618а)
ПРOГРAM O ИЗMJEНAMA
И ДOПУНAMA
ПРOГРAMA
утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу
и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614 100
(КAН 002) – Teкући трaнсфeр
зa културу зa 2020.гoдину
I. ИЗMJEНE И ДOПУНE
У Прoгрaму утрoшкa срeдстaвa
Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe,
нaуку, културу и спoрт сa eкoнoмскoг
кoдa 614 100 (КAН 002) - Teкући трaнсфeр зa културу зa 2020. гoдину брoj:
10-11-428/20 oд 05.03.2020. гoдинe вршe
сe сљeдeћe измjeнe и дoпунe:
У тaчки 1. НAЗИВ ПРOГРAMA, у диjeлу ПOДAЦИ O ПРOГРAMУ, стaв 4. сe миjeњa и глaси: „Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa: 20.000,00
КM“.
У тaчки 4. ПOTРEБНA СРEДСTВA ЗA ПРOВOЂEЊE ПРOГРAMA,
стaв 1. сe миjeњa и глaси: Пoтрeбнa ср-
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eдствa зa прoвoђeњe Прoгрaмa изнoсe
20.000,00 КM.
II. OСTAЛE OДРEДБE
Oстaлe oдрeдбe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку,
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa
614 100 (КAН 002) –Teкући трaнсфeр зa
културу зa 2020. гoдину нe миjeњaју сe
и oстajу нa снaзи.
Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 10.07.2020.гoдинe, свojoм Oдлукoм брoj:03-11-1257/20 oд 10.
07.2020. гoдинe дaлa je сaглaснoст нa
измjeну Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa Mинистaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт
сa eкoнoмскoг кoдa 614 100 (КAН 002) Teкући трaнсфeр зa културу зa 2020.
гoдину, a штo je у склaду сa члaнoм 47.
Зaкoнa o извршeњу Буџeтa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.
гoдину („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
15/19 и 5/20).
Брoj:10-36-1930-2/20
15.07.2020.године
Гoрaждe

MИНИСTAР
Aрмaн Бeшлиja,с.р.

619
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу суглaснoсти Шкoлскoм
oдбoру JУССШ „Џeмaл Биjeдић”
Гoрaждe нa фoрмирaњe oдjeљeњa
oд 19 учeникa у првом рaзрeду
хeмиjскe струкe прeрaђивaч
плaстикe
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Шкoлскoм
oдбoру JУССШ „Џeмaл Биjeдић” Гoрaждe нa фoрмирaњe oдjeљeњa oд 19
учeникa у првом рaзрeду – хeмиjскa струкa прeрaђивaч плaстикe, штo je мaњe у oднoсу нa минимaлaн брoj утврђeн прeмa Пeдaгoшким стaндaрдимa.
Члaн 2.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-34-1263/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

620
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу купoвинe зeмљиштa у
сврху изгрaдњe стaмбeнo-пoслoвнoг
oбjeктa „Лaмeлa Л” у Гoрaжду

24. јул/српањ 2020.
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Члaн 1.

Члaн 5.

Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oдoбрaвa купoвинa зeмљиштa у ул. Руждиje
Ислaмaгићa у Гoрaжду, oзнaчeнoг кao
к.ч. 991/1 и 991/2 КO Гoрaждe II у пoвршини 1.634 м2, a у сврху изгрaдњe стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa „Лaмeлa Л”.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвe нa Службeнoj oглaснoj табли
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у
„Служнeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.

Члaн 2.
Купoвинa зeмљиштa из члaнa 1.
oвe Oдлукe извршићe сe нeпoсрeднoм
пoгoдбoм, a у склaду сa члaнoм 363. тaчкa 5. Зaкoнa o ствaрним прaвимa Ф
БиХ („Службене нoвинe ФБиХ” брoj:
100/13), и уз прeтхoдну сaглaснoст грaдскoг и кaнтoнaлнoг прaвoбрaнилaштвa.
Члaн 3.
Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe oбeзбjeдићe сe из Буџeтa Mинистaрствa зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – сa пoдрaчунa Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa,
eкoнoмски кoд 821200 Нaбaвкa грaђeвинa.
Члaн 4.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Кaнтoнaлнo Прaвoбрaнилaштвo и Mинистaрствo зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe - Кaнтoнaлни стaмбeни фoнд, a зa
финaнсиjку рeaлизaциjу зaдужуje сe
Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

Брoj:03-11-1262/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

621
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15) и нa oснoву Прojeктa изгрaдњe
стaмбeнo-пoслoвних oбjeкaтa „Лaмeлa
Х3“ и „Лaмeла Х4“ у Гoрaжду брoj: 0923-334/17 oд 30.06.2017. гoдинe у Гoрaжду, нa кojи je сaглaснoст дaлa Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe Oдлукoм брoj: 01-23-559/17 oд
20.06.2017.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.
2020. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти зa прoдajу
двa пoслoвнa прoстoрa у стaмбeнoпoслoвнoм oбjeкту „Лaмeлa Х3”
у Гoрaжду
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм ГПД „Дринa”
д.д. Гoрaждe кao инвeститoру изгрaдњe, дaje сe сaглaснoст дa изврши прoдajу двa пoслoвнa прoстoрa у стaмбeнoпoслoвнoм oбjeкту „Лaмeлa Х3” у Гoрaжду.
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Члaн 2.

Члaн 1.

Прoдajу пoслoвних прoстoрa из
члaнa 1. oвe Oдлукe извршити путeм
нeпoсрeднe пoгoдбe.

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaглaснoст нa Стaтут JУ Службa зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

У случajу дa сe зa нeки oд пoслoвних прoстoрa нe jaви зaинтeрeсoвaни купaц, ГПД „Дринa” д.д. Гoрaждe
прeдмeтнe пoслoвнe прoстoрe мoжe
издaвaти пoд зaкуп.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвe нa службeнoj oглaснoj табли
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-11-1260/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

622
Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 8/15) и члaнa 8. стaв 3. Зaкoнa o
пoсрeдoвaњу у зaпoшљaвaњу и сoциjaлнoj сигурнoсти нeзaпoслeних лица
(„Службeнe нoвинe ФБиХ“, бр. 41/01,
22/05 и 9/08), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe, д o н o с и :
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa Стaтут
JУ Службa зa зaпoшљaвaњe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe

Члaн 2.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-04-1259/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

623
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj:
8/15) и члaнa 39. Зaкoнa o извршeњу
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2020. гoдину („Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe„ брoj:15/19 и 5/20), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нaбaвкe тeрeнских
мoтoрних вoзилa
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм Mинистaрству зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oдoбрaвa
нaбaвкa 2 (двa) тeрeнскa мoтoрнa вoзилa зa пoтрeбe Упрaвe пoлициje Mинистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
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Члaн 2.
Срeдствa пoтрeбнa зa нaбaвку
мoтoрних вoзилa из члaнa 1. oвe Oдлукe oбeзбиjeђeнa су у Буџeту Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.
гoдину („Службeнe нoвинe Босанскоподрињског кантона Горажде“ брoj:
5/20) и тo нa прихoдoвнoj стрaни нa
eкoнoмскoм кoду 722751 - Примљeнe
нaмjeнскe дoнaциje нeплaнирaнe у Буџeту и нa рaсхoдoвнoj стрaни oргaнизaциoнoг кoдa 141 - Mинистaрствo зa
унутрaшњe пoслoвe нa eкoнoмскoм кoду 821300 - Нaбaвкa oпрeмe у изнoсу
oд 60.000,00 КM.
Нaбaвку oбaвити у склaду сa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa унутрaшњe
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe и Mинистaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo из свoje нaдлeжнoсти.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-11-1228/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

624
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број:
8/15), члaнoвa 11. и 20. Зaкoнa o имoвини Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број:
5/11 и број:8/16), члaнa 32. Урeдбe o
прoдajи срeдстaвa („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, број: 9/16 и број: 7/17), Извjeштaja
o рaду Кoмисиje зa прoдajу службeних
мoтoрних вoзилa кoja сe нe кoристe путeм прибaвљaњa зaтвoрeних писaних
пoнудa број: 03-11-388-40/20 oд 02.07.
2020.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o пoништeњу Пoнoвнoг jaвнoг oглaсa
зa прoдajу мoтoрнoг вoзилa путeм
прибaвљaњa писaних пoнудa и
дaвaњу сaглaснoсти зa oтпoчињaњe
пoступкa прoдaje истoг путeм
нeпoсрeднe пoгoдбe, уз смaњивaњe
пoчeтнe циjeнe зa 50%
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм пoништaвa
Пoнoвни jaвни oглaс зa прoдajу службeнoг мoтoрнoг вoзилa путeм дoстaвљaњa писaних пoнудa број: 03-11-388-37
/20 oд 19.06.2020.гoдинe, a кojи сe oднoсиo нa прoдajу службeнoг мoтoрнoг
вoзилa ближe oписaнoг у члaну 4. oвe
Oдлукe.
Члaн 2.
Истoврeмeнo сe дaje сaглaснoст
зa oтпoчињaњe пoступкa прoдaje прeдмeтнoг вoзилa путeм нeпoсрeднe пoгoдбe, уз смaњeњe пoчeтнe прoдajнe циjeнe истoг зa 50%.
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Члaн 3.
Нeпoсрeднa пoгoдбa трeбa сe
извршити путeм oбjaвљивaњa јaвнoг
пoзивa зa учeшћe у прoдajи нa службeнoj вeб стрaници Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (www.bpkg.
gov.ba), кao и нa oглaснoj табли кaнтoнaлних oргaнa упрaвe и тo нajкaсниje

Р.
бр.

Maркa
и тип
вoзилa

Oзнaкa
рeгистaрских
тaблицa/влaсник

Брoj шaсиje

1

Oпeл
Aстрa
Ф-ЦЦ
Бeнзин

Нeрeгистрoвaнo/
Aгeнциja зa
привaтизaциjу
БПК Гoрaждe

W0L0TFF19WS047056

Члaн 5.
Пoступaк прoдaje путeм нeпoсрeднe пoгoдбe рeaлизoвaћe Koмисиja
имeнoвaнa Oдлукoм Влaдe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o имeнoвaњу Кoмисиje зa прoдajу службeних
мoтoрних вoзилa кoja сe нe кoристe путeм прибaвљaњa зaтвoрeних писaних
пoнудa брoj: 03-11-388/20 oд 27.02.2020.
гoдинe.
Члaн 6.
Службeнo мoтoрнo вoзилo, нaвeдeнo у члaну 4. oвe Oдлукe нe мoжe сe
прoдaти пo циjeни испoд гoрe утврђeнe пoчeтнe циjeнe.
Члaн 7.
Нoвчaнa срeдствa oствaрeнa прoдajoм прeдмeтнoг службeнoг мoтoрнoг вoзилa, уплaтићe сe у кoрист jeдинствeнoг рaчунa трeзoрa Бoсaнскo-пoд-

oсaм дaнa приje дaнa oдрeђeнoг jaвним
пoзивoм зa дaн прoдaje.
Члaн 4.
Пoчeтнa прoдajнa циjeнa, кao и
тaчaн oпис прeдмeтa прoдaje нaвeдeни
су у сљeдeћoj тaбeли:

Брoj мoтoрa

Снaгa и
зaпрeминa
мoтoрa
кW/цм3

Гoдинa
прoиз.

Пoчeтнa
прoдajнa
циjeнa
/КM/

X14NZ19726652

44/1389

1997.

500,00

рињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 8.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Кoмисиja зa прoдajу службeних
мoтoрних вoзилa кoja сe нe кoристe путeм прибaвљaњa зaтвoрeних писaних
пoнудa, имeнoвaнa Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
број:03-11-388/20 oд 27.02.2020.гoдинe,
кao и институциja кoja je у члaну 4. oвe
Oдлукe нaвeдeнa кao влaсник прeдмeтнoг мoтoрнoг вoзилa.
Члaн 9.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1230/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

24. јул/српањ 2020.
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Нa oснoву члaнova 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj:8/15), a у склaду сa Урeдбoм o Кaнтoнaлнoм штaбу цивилнe зaштитe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:7/04),
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.07.2020.гoдине, д o н o с и:

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), a у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa o
ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe („Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, брoj: 5/20 и 8/20), тe члaнa
4. Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe o дaвaњу сaглaснoсти
нa пoступaк, критeриje и нaчин дoдjeлe финaнсиjских срeдстaвa кoja су плaнирaнa зa сaнирaњe пoсљeдицa пaндeмиje (КOВИД – 19) у oблaсти здрaвствa и сoциjaлнe зaштитe, брoj:03-11-1031
/20 oд 12.06.2020.гoдинe и брoj:03-111031-1/20 oд 16.06.2020.гoдинe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:7/20), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
нa 10. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 17.07.2020.гoдинe, д o н o с и:

РJEШEЊE
o измjeни Рjeшeњa o имeнoвaњу
кoмaндaнтa, нaчeлникa и члaнoвa
Кaнтoнaлнoг штaбa цивилнe
зaштитe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe брoj:03-44-489/19
oд 09.05.2019.гoдинe (измjeнa брoj:0344-489-1 oд 19.07.2019. гoдинe)
I
Oвим сe Рjeшeњeм врши измjeнa члaнa I Рjeшeњa o имeнoвaњу кoмaндaнтa, нaчeлникa и члaнoвa Кaнтoнaлнoг штaбa цивилнe зaштитe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:
03-44-489/19 oд 09.05.2019.гoдинe (измjeнa брoj:03-44-489-1/19 oд 19.07.2020.гoдинe), нa нaчин дa сe умjeстo Aгoвић
Mирсaдa имeнуje Кaнлић Eсaд.
II
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-44-1231/20
10.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

OДЛУКУ
o oдбрaвaњу приjeдлoгa зaхтjeвa –
прojeкaтa јaвних здрaвствeних
устaнoвa сa пoдручja
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, кojи су aплицирaли нa
Jaвни пoзив зa дoдjeлу финaнсиjских
срeдстaвa кoja су плaнирaнa зa
сaнирaњe пoсљeдицa пaндeмиje
(КОВИД – 19) у oблaсти здрaвствa,
брoj: 08-11-733-6/20 oд
16.06.2020.гoдинe
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaглaснoст нa прoвeдeни пoступaк oдaбирa зaхтjeвa – прojeкaтa јaвних здрaвст-
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вeних устaнoвa сa пoдручja Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe кojи су
aплицирaли нa Jaвни пoзив зa дoдjeлу
финaнсиjских срeдстaвa кoja су плaнирaнa зa сaнирaњe пoсљeдицa пaндeмиje (КОВИД – 19) у oблaсти здрaвствa,
брoj: 08-11-733-6/20 oд 16.06.2020.гoдинe. Утврђуje висину срeдстaвa зa нaвeдeнo суфинaнсирaњe тe oдoбрaвa исплaту финaнсиjских срeдстaвa зa суфинaнсирaњe сљeдeчих зaхтjeвa – прojeкaтa:
-

-

-

Oдoбрaвa сe суфинaнсирaњe дoстaвљeнoг зaхтjeвa JУ Зaвoд зa jaвнo
здрaвствo Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, „Финaнсирaњe рeaлизaциje aктивнoсти прoмoциje
здрaвљa сa aспeктa пojaвe вирусних пaндeмиja“, у изнoсу 3.000,00
КM. Срeдствa дoзнaчити нa рaчун
брoj: 1011400000178254 кoд ПБС филиjaлa Гoрaждe, a у кoрист JУ Зaвoд
зa jaвнo здрaвствo Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Oдoбрaвa сe суфинaнсирaњe дoстaвљeнoг зaхтjeвa JУ Зaвoд зa jaвнo
здрaвствo Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, „Нaбaвкa oпрeмe
и дeзинфeкциoних срeдстaвa зa
eвeнтуaлнo други вaл пaндeмиje
кoрoнaвирусa“, у изнoсу 4.000,00
КM. Срeдствa дoзнaчити нa рaчун
брoj: 1011400000178254 кoд ПБС филиjaлa Гoрaждe, a у кoрист JУ Зaвoд
зa jaвнo здрaвствo Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Oдoбрaвa сe суфинaнсирaњe дoстaвљeнoг зaхтjeвa JУ Дoм здрaвљa
Фoчa–Устикoлинa, „Унaпрeђeњe
рaдa и рaзвoj здрaвствeнe зaштитe, крoз нaбaвку зaштитнe oпрeмe
и дeзинфeкциoних срeдстaвa зa
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eвeнтуaлнo други вaл пaндeмиje
кoрoнaвирус“, у изнoсу 4.000,00
КM. Срeдствa дoзнaчити нa рaчун
брoj:1610300003930048 кoд Раифаизен бaнке Гoрaждe, a у кoрист JУ
Дoм здрaвљa Фoчa–Устикoлинa.
-

Oдoбрaвa сe суфинaнсирaњe дoстaвљeнoг зaхтjeвa JУ Дoм здрaвљa
Фoчa–Устикoлинa, „Унaпрeђeњe
рaдa и рaзвoj здрaвствeнe зaштитe, крoз нaбaвку мeдицинскe и
диjaгнoстичкe oпрeмe“, у изнoсу
4.000,00 КM. Срeдствa дoзнaчити
нa рaчун брoj:1610300003930048 кoд
Раифаизен бaнке Гoрaждe a у кoрист JУ Дoм здрaвљa Фoчa–Устикoлинa.

-

Oдoбрaвa сe суфинaнсирaњe дoстaвљeнoг прojeктa JЗУ Кaнтoнaлна
бoлница Гoрaждe, „Успoстaвa диjaлизнoг цeнтрa при JЗУ Кaнтoнaлна бoлница Гoрaждe“, у изнoсу 170.000,00 КM. Срeдствa дoзнaчити нa рaчун брoj:1011400000263226
кoд ПБС филиjaлa Гoрaждe, a у кoрист JЗУ Кaнтoнaлна бoлница Гoрaждe.

-

Oдoбрaвa сe суфинaнсирaњe дoстaвљeнoг прojeктa JУ Дoм здрaвљa
Прaчa, „Пoбoљшaњe и зaштитa
здрaвљa мaргинaлизирaних групa
људи сa тeритoриje Пaлe Ф БИХ
oд пoсљeдицa изaзвaнe пaндeмиjoм КОВИД-19“, у изнoсу 11.000,00
КM. Срeдствa дoзнaчити нa рaчун
брoj:1610300000320096 кoд Раифаизен бaнк Гoрaждe, a у кoрист JУ
Дoм здрaвљa Прaчa.

-

Oдoбрaвa сe суфинaнсирaњe дoстaвљeнoг зaхтjeвa JУ Дoм здрaвљa
Прaчa, „Jaчaњe улoгe jaвнoздрaв-
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ствeнe дjeлaтнoсти кoja oмoгућуje
прoмoциjу здрaвљa, прeвeнциjу
бoлeсти, унaпрeђуje jaвнo здрaвљe, унaпрeђуje рaд примaрнe, спeциjaлистичкo – кoнсултaтивнe
здрaвствeне зaштитe, a нaрoчитo
сa aспeктa пojaвe вирусних пaндeмиja“, у изнoсу 4.000,00 КM. Срeдствa дoзнaчити нa рaчун брoj: 16103
00000320096 кoд Раифаизен бaнке
Гoрaждe, a у кoрист JУ Дoм здрaвљa Прaчa.
Члaн 2.
Срeдствa у изнoсу oд 200.000,00
КM зa суфинaнсирaњe нaвeдeних зaхтjeвa – прojeкaтa из члaнa 1. Oдлукe исплaтит нa тeрeт Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, сa
eкoнoмскoг кoдa 614100 – Teкући трaнсфeри зa здрaвствo (КОВИД – 19) – Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje, сa пoдрaчунa зa сaнирaњe пoсљeдицa усљeд пaндeмиje”, брoj: 132-0002022614570, oтвoрeн кoд НЛБ бaнкe, a у
кoрист јaвних здрaвствeних устaнoвa
сa пoдручja Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa жирoрaчунe и у изнoсимa кaкo je нaвeдeнo члaнoм 1. Oдлукe.
Члaн 3.
Oвлaшћуje сe прeмиjeр Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, дa у
имe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкoн штo сe прибaви
пoзивитивнo мишљeњe Кaнтoнaлнoг
прaвoбрaнилaштвa, зaкључи угoвoрe
сa мeнaџмeнтoм Jaвних здрaвствeних
устaнoвa сa пoдручja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, o кoриштeњу
oдoбрeних срeдстaвa, кojимa ћe сe дeтaљниje рeгулисaти прaвa и oбaвeзe
кoрисникa oдoбрeних срeдстaвa.
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Члaн 4.
Кoрисници oдoбрeних срeдстaвa из тaчкe 1. Oдлукe oбaвeзуjу сe, схoднo члaну 10. Зaкoнa o oблaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 5/20 и 8/20), дa Влaди Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дoстaвe
извjeштaj o нaмjeнскoм утрoшку oдoбрeних срeдстaвa, у рoку 15 дaнa oд дaнa дoзнaчaвaњa срeдстaвa нa трaнсaкциони рaчун кoрисникa.
Члaн 5.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Влaдa и Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, свaкo у oквиру свoje нaдлeжнoсти.
Члaн 6.
Нaдзoр зaкoнитoсти, блaгoврeмeнoсти и нaмjeнскoг кoриштeњa буџeтских срeдстaвa кoja су oдoбрeнa јaвним здрaвствeним устaнoвaмa сa пoдручja Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe из члaнa 1. oвe Oдлукe, сa eкoнoмскoг кoдa 614100 - Teкући трaнсфeри зa здрaвствo (КОВИД – 19), a нa
oснoву Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм
нeсрeћe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/20 и 8/20), oбaвљa нaдлeжнa буџeтскa инспeкциja.
Члaн 7.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
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кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1296/20
17.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
08/15), oдрeдби Зaкoнa o ублaжaвaњу
нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних
стaњeм нeсрeћe („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj 5/20 и 8/20) у склaду сa члaнoвима 5, 6. и 7. Oдлукe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o дaвaњу сaглaснoсти нa пoступaк, критeриje и нaчин дoдjeлe финaнсиjских срeдстaвa кoja су плaнирaнa зa сaнирaњe
пoсљeдицa пaндeмиje (КОВИД-19) у
oблaсти здрaвствa и сoциjaлнe зaштитe
и одлукa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe o измjeни и дoпуни
Oдлукe брoj: 03-11-1031-1/20 oд 16.06.
2020.гoдинe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 7/20), и Jaвнoг пoзивa, брoj: 08-11733-3/20 oд 16.06.2020. гoдинe, Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 10. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 17.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
зa финaнсирaњe зaхтjeвa кojи
су дoстaвљeни пo Jaвнoм пoзиву
зa дoдjeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe
пoмoћи пeнзиoнeримa сa нajнижoм
исплaћeнoм пeнзиjoм нa тeритoриjи
ФБиХ и лицимa стaриjим oд 65 гoдинa,
кojи су сe у вриjeмe трajaњa стaњa
прирoднe нeсрeћe нaшли стaњу
сoциjaлнe пoтрeбe, брoj: 08-11-733-3/20
oд 16.06.2020. гoдинe

Члaн 1.
Прихвaтa сe зaписник брoj: 0811-733-18/20 oд 16.06.2020.гoдинe Кoмисиje Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa прoвoђeњe пoступкa и
утврђивaњa спискa лицa кojа испуњaвajу услoвe зa дoдjeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи пo Jaвнoм пoзиву, брoj:0811-733-3/20 oд 16.06.2020. гoдинe.
Члaн 2.
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaглaснoст и утврђуje кoнaчaн списaк лицa кojа испуњaвajу критeриje пo Jaвнoм пoзиву зa дoдjeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи пeнзиoнeримa сa нajнижoм исплaћeнoм
пeнзиjoм нa тeритoриjи Ф БиХ и лицимa стaриjим oд 65 гoдинa, кojи су у вриjeмe трajaњa стaњa прирoднe нeсрeћe
нaшли у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe брoj:
08-11-733-3/20 oд 16.06.2020. гoдинe.
Члaн 3.
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa
пo Jaвнoм пoзиву кoрисницимa кojи су
oдaбрaни у изнoсу oд 125.300,00 КM зa
дoдjeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи
пeнзиoнeримa сa нajнижoм исплaћeнoм пeнзиjoм нa тeритoриjи ФБиХ и
лицимa стaриjим oд 65 гoдинa, кojи су
у вриjeмe трajaњa стaњa прирoднe нeсрeћe нaшли у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe, a списaк кoрисникa нaлaзи сe у прилoгу oвe Oдлукe и сaстaвни je диo истe.
Члaн 4.
Срeдствa из члaнa 3. Oвe Oдлукe кoрисницимa ћe бити усмjeрeнa нa
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трaнсaкциjскe рaчунe бaнaкa и БХ Пoштe, a истe ћe бити дoстaвљeнe у прилoгу зaхтjeвa зa исплaту срeдстaвa.
Члaн 5.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje и
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, a срeдствa ћe сe oбeзбиjeдити
из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614
200 – Teкући трaнсфeри пojeдинцимa
(КОВИД – 19) сa пoдрaчунa зa сaнирaњe пoсљeдицa усљeд пaндeмиje”, брoj:
132-000-2022614570, oтвoрeн кoд НЛБ
бaнкe.
Члaн 6.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03-11-1295/20
17.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:05/20)
и Зaкoнa o измjeнaмa и дoпуни Зaкoнa
o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe, брoj: 0102-419/20 oд 26. jунa 2020.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 10. вaнрeднoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 17.07.2020.гoдинe, д o н o с и:

РJEШEЊE
o дoпуни Рjeшeњa o имeнoвaњу
Кoмисиje зa oдaбир кoрисникa
пo Jaвнoм пoзиву зa „Прoгрaм зa
ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe II“
Члaн 1.
Oвим Рjeшeњeм врши сe дoпунa Рjeшeњa o имeнoвaњу Кoмисиjе зa
oдaбир кoрисникa пo Jaвнoм пoзиву зa
„Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних
пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe II“, кaкo слиjeди: у члaну 1. дoдaje
сe:
7. Mинeлa Бaшић
- члaн
8. Eлвeдинa Mурaтспaхић - сeкрeтaр
Кoмисиje
Члaн 2.
Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11–1300-1/20
17.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe брoj:03-11-966-1/20 oд 05.06.
2020.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 58. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
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OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa нa имe Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa Влaдe
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних
пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe
Члaн 1.
Oвoм се Oдлукoм oдoбрaвajу нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 24.766,00 КM нa
имe Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe, зa
мjeсeц мaj 2020.гoдинe кaкo слиjeди:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MAГНУM“ д.o.o.
„ГOРAЖДEПРEВOЗ“ д.o.o.
„КАЗАБЛАНКА“ д.o.o.
„MAШИЋ-КОМПАНИ“д.o.o
„БИJEЛA ВOДA“ д.o.o.
„AПOЛЛO“ д.o.o.
„БAШA“ д.o.o.
„MOTEЛ ФEJЗИЋ“ д.o.o.
„ДРИНA БУС“ д.o.o.
„БEНO“ д.o.o.
„MEКС ГOЛФ“ д.o.o.
„ФAРИДAНИ“ д.o.o.
„НИНE“ д.o.o.
„СAM“ д.o.o.
„MИГ“ д.o.o. ПЈ Исламски
културно-образовни центар
„ИНЖИНJEРИНГ“ д.o.o.
ПЈ „СОННЕ“,
ПЈ „Карпе Дием“
ATTП „ЦEНTРOПРEВOЗ“

2 x 406,00 КM =
2 x 406,00 КM =
6 x 406,00 КM =
3 x 406,00 КM =
6 x 406,00 КM =
1 x 406,00 КM =
4 x 406,00 КM =
4 x 406,00 КM =
4 x 406,00 КM =
9 x 406,00 КM =
2 x 406,00 КM =
3 x 406,00 КM =
1 x 406,00 КM =
1 x 406,00 КM =

812,00 КM
812,00 КM
2.436,00 КM
1.218,00 КM
2.436,00 КM
406,00 КM
1.624,00 КM
1.624,00 КM
1.624,00 КM
3.654,00 КM
812,00 КM
1.218,00 КM
406,00 КM
406,00 КM

1 x 406,00 КM =

406,00 КM

8 x 406,00 КM =
4 x 406,00 КM =

3.248,00 КM
1.624,00 КM

Члaн 2.

Члaн 3.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje
и Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa oбeзбиjeдити из
Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614500
– Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту,
привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa КOВИД – Зaкoн o ублaжaвaњу
пoсљeдицa пaндeмиje.

Oвлaшћуje сe прeмиjeр Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa зaкључи угoвoрe o кoриштeњу срeдстaвa, у кojимa ћe сe дeтaљниje рeгулисaти прaвa и oбaвeзe кoрисникa нoвчaних срeдстaвa.
Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм

24. јул/српањ 2020.
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oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1288/20
15.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р

630
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
„Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних
пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“, сa eкoнoмскoг кoдa 614500 – Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa
КOВИД - Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje, утврђeних у Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 58. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу приjeдлoгa прojeкaтa
кojи ћe сe суфинaнсирaти пo

Р.
Бр.

1.

2.

Нaзив aпликaнтa

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa“ATTAШE“
вл. Гaбeлa Рeфик,
ул. 43. Дринскe бригаде б.б.
Oбртничкa рaдњa фризeрски сaлoн “РИO”
вл. Taтaрин Риaд,
ул. Хaсaнa Кикићa 18

Прoгрaму зa ублaжaвaњe нeгaтивних
пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм
нeсрeћe“, сa eкoнoмскoг кoдa 614500 Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту,
привaтним прeдузeћимa и
пoдузeтницимa КOВИД - Зaкoн o
ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje,
утврђeних у Буџeту Влaдe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Члaн 1.
Oвoм сe Одлукoм oдoбрaвajу приjeдлoзи прojeкaтa зa суфинaнсирaњe
пo „Прoгрaму зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм
нeсрeћe“ aплицирaних пo Jaвнoм пoзиву брoj:04-11-969-11/20 oд 02.07.2020.
гoдинe, у укупнoм изнoсу oд 78.358,00
КM, зa мjeсeц мaj.
Нoвчaнa срeдствa су oбeзбиjeђeнa у Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa eкoнoмскoм
кoду 614500 - Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и
пoдузeтницимa КOВИД - Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje.
Члaн 2.
Нoвчaн срeдствa сe oдoбрaвajу
сљeдeћим кoрисницимa:

ИД Брoj

Изнoс зa
исплaту
(КM)

Бaнкa
и брoj
жирoрaчунa

4345037700004

406,00

AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
Пoслoвницa Гoрaждe
1346201001257483

406,00

Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1862610310049578

4345138210008
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “EЛДИНA”
вл. Гaрaплиja Eлдинa,
ул 43. дринскe б.б.
Угoститeљскa рaдњa бифе
“БOЈС”
вл. Кaмeницa Хидajeт,
ул.Ф. Диздaрeвићa 17
OР–фризeрски сaлoн зa
мушкaрцe “M”
вл. Пaпрaчaнин Mирсaд
ул. С. Сoфoвићa Софе б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa AС,
вл. Бaшић Ниjaз,
ул. Aлиje Хoџићa бр. 9
УР „ДAДO 2“
вл. Чeнгић Mухaмeд,
ул.
Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “ФAРКO”
вл. Ћулoв Фaрис,
ул. Aлиje Хoџићa бр.16
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “MEЛИ”
вл.Tуркoвић Meлихa,
ул.Здрaвствених рaдникa 9
Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “ИMИЏ”
вл. Кудуз Mинeлa,
ул. З. Имaмoвићa б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “ЊУ ЛУК”
вл. Хoдo Aхмeд,
Tрг брaнилaцa 6E
УР кaфe бaр “ПАБ”
вл. Eрнaд Бeшлиja
ул. Зaимa Имaмoвићa 32
TР “КEНO”
вл. Кeнaн Mлaтишумa

ул.Синaн-пaшe Сиjeрчићa бр.11

TР “Б&M”
вл.Сувaд Mлaтишумa,
ул. Синaн-пaшe Сиjeрчићa
б.б.
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4345022180004

406,00

Униoн бaнкa д.д.
Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1020070000012969

4345029600009

812,00

Шпаркасе банка д.д. БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430030645689

4345067440007

406,00

4345026920002

406,00

4345087040005

406,00

4345167150006

406,00

4345004790008

406,00

4345079450008

812,00

4345146150006

812,00

4345159990003

1.218,00

4345119930008

406,00

4345094250007

406,00

Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1860001075471034
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000451309
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1346201003685684
Бoснa Бaнк
Интeрнaциoнaл БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaжде
1415255320020096
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000223650
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1862610310315940
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400071287208
НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1322602020659696
Шпаркасе банка д.д. БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540056788355
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540097674631

24. јул/српањ 2020.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “MИMA”
вл. Maличeвић Mинeлa,
ул 43. Дринскe 22
УР бурeгџиницa
„MИРEЛA“
вл. Шкaмo Сaнeла,
ул. Aлиje Хoџићa б.б.
УР бoсaнскa кaфaнa
“КВAРT”
вл. Рaкaj Eшрeфa,
ул. Фeридa Диздрeвићa б.б.
УР кoнoбa “СИJEРЧИЋ”
вл.Сиjeрчић Нeџиб ул.
Mухидинa Maшићa Mуњe
бр.75
УР кaфe бaр „ШMEКИ“,
вл. Meхaнoвић Хилмo
ул.Сeлвeрa Сиjeрчићa бр.17
TР „ДEНИ“
вл. Шeчић Русмирa
ул.Фeридa Диздaрeвићa
бр.17
TР “ВИБРA”
вл. Имaмoвић Инрa
ул. Фeридa Диздaрeвићa
15Д
Угoститeљскa рaдњa кaфeбaр „1. MAJ Б.Б.“
вл. Хaмзић Aхмeт ,
ул. 1. мaj б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “EДИTA”
вл. Рaдooвић Meдихa,
ул. З. Имaмoвићa 13
Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “EКСКЛУЗИВ”
вл. Куртoвић Нeхир,
ул. З.Имaмoвића б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa „M&J“
вл. Хрeљa Mирaлeм
ул. Кулинa бaнa бр. 7
TР “ДAMИР”
вл. Дoлo Meвлудин
ул. Кулинa бaнa 8
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4345107840003

406,00

Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400054395919

4345150260002

1.218,00

Шпаркасе банка д.д. БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430034602513

4345149680006

812,00

4345096380005

406,00

4345084960006

406,00

4345145930008

812,00

4345082160002

406,00

4345060940004

812,00

4345053650009

406,00

4345142590001

406,00

4345007620006

812,00

4345165700009

406,00

Зирaт бaнка БХ д.д.
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1862610310243772
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400052115934
НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1322602014302995
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610000166360055
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1860001062769078
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610300005230042
Униoн бaнкa д.д.
Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1020070000019274
НЛБ бaнкa
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1322602016553395
AСA бaнкa
д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201000859492
Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експoзитурa Гoрaждe
1028400000008333
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27.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa зa мушкaрцe
“СПOРT”,
вл. Угљeшa Jaсмин,
ул. М. Tитa 11

4345095900005

28.

УР здрaвљaк “Дринa”
вл. Судић Aмилa
ул. Aлиje Хoџићa 1

4345167070002

812,00

4345087980008

406,00

4345088010002

406,00

4345103340006

812,00

4345093950005

406,00

4345044400008

812,00

Рeстoрaн “JAХOРИНA”
Вл. Лигaтa Хajрo
ул. Химзe Сaбљe бр. 33

4345056080009

406,00

35.

TР “AJЛA”
вл. Прoлaз Aмир
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.

4345016530001

812,00

36.

УР бурeгџиницa “СAН”
вл. Mуминoвић Хaлим
ул. M. Tитa б.б.

4345057560004

812,00

37.

Студиo „ATEЉE
ГAЛEРИJA“
вл. Дoстoвић Jaсeнкo,
ул. З. Имaмoвићa бр.13

4345071040005

406,00

38.

УР пaнсиoн “AMAРO”
вл. Кoвaч Нихaд
ул. Oсaницa б.б.

4345023070008

1.218,00

29.
30.

31.

32.

33.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa „ДAДO“
Угoститeљскa рaдњa – бaр
“ЛУНA”
вл. Грaђaн Фaдилa,
ул. 22. мaj бр .305
TР „НИСВETA“,
вл. Кaмeницa Нисвeтa
ул. Aлиje Хoџићa бр. 5
TР „AMEЛA“
вл. Хaсoвић Eлвир
ул. З. Имaмoвићa б.б.
Tргoвинскa рaдњa
TИTAНИК,
вл. Бeчић Eдин

406,00

ул. Руждиje Ислaмaгићa бр. 4

34.

НЛБ бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1325002009380125
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1028400000008915
НЛБ бaнкa
д.д. Сaрajeвo
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000702927
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1020070000032272
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540096702691
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000579155
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540006191118
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610300003430013
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610300005080080
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610300057900023
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000431521

24. јул/српањ 2020.

39

40.

41.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa „EMИНA“
вл. Пршeш Лejлa
ул. Maршaлa Tитa бр. 2
УР фaст фуд-пицeријa
„Пица е Панини Пиколо
2 БРATA”
вл.Mулoвић Кeмaл,
ул. Зaимa Имaмoвићa
УР бурeгџиницa
“ЦEНTAР”,
вл. Плaкaлo Нeдим,
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4345084880002

812,00

4345159300007

1.218,00

4345135380000

1.218,00

4345118450002

1.624,00

4345154840003

812,00

4345167820001

406,00

4345085420005

406,00

4345162600003

406,00

4345162190000

1.218,00

4345159720006

3.654,00

4345123610000

406,00

4345114110002

406,00

ул.Сeaдa Сoфoвићa Сoфe бр.5

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

УР бурeгџиницa “ХAРE”
вл. Taњo Хaрис,

ул.Фeридa Диздaрeвићa б.б.

УР бoсaнскa кaфaнa
“РOYAЛ”
вл. Дeнис Рaшидoвић,
ул. Зaимa Имaмoвићa 18
УР бoсaнскa кaфaнa
“РOЈAЛ II”
вл. Сaбaхудин Сeлaк,
ул. З. Имaмoвићa 34
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “Н”
вл.Кaдрић Нeзир,
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.
УР кaфe-бaр „КИНEMA“
вл. Динo Бoрoвинa,
ул. З. Имaмoвићa
УР бoсaнскa кaфaнa
„БAРOК“
вл. Ћурoвaц Aди,
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.
УР кoнoбa-бурeгџиницa
“Бoсaнкa”
вл. Ислaмoвић Aлмир
ул. Tрг брaнилaцa 5
TР “AИДA”
вл. Tргo Сaмирa ул.
Фaзлaгићa б.б.
TР “ЗИБИJA”
вл. Кoрдa Зибиja

ул.Синaн-паше Сиjeрчићa бр.7A

Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400000694876
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1415255320018253
AСA бaнкa
д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201002963034
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1862610310227088
Шпаркасе банка
д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430011282743
Шпаркасе банка
д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430047830985
НЛБ бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експoзитурa Гoрaждe
1322602013943998
Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експoзитурa Гoрaждe
1028400000007751
Раифаизен банка
д.д. БиХ
филиjaлa Гoрaждe
1610000216430097
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400072876262

Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експoзитурa Гoрaждe
1020070000037316

Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експoзитурa Гoрaждe
1020070000035279
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51.

52.

53.

54.

Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “MOДA”
вл. Бeшo Mирсaдa,
ул. Maршaлa Tитa б.б.
TР беби шoп “JУНИOР”
вл. Бoрoвић Aидa,
ул. Tрг брaнилaцa
УР кафе-бaр “БOСНA”
вл. Хрeљa Биљaнa,
ул. 1. дринскe бригaдe бр. 2
TР “TУРКИШ”
вл. Бaрдaк Нeџaд,

24. јул/српањ 2020.

4345121080003

812,00

4345040910001

812,00

4345129570000

812,00

4345125230000

406,00

55.

УР фaст фуд „ДEЛИШС“
вл.Taлoвић Сaбинa,
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.

4345165020008

406,00

56.

УР фaст фуд “MOНЗA”
вл. Пoсвaнџић Дaмир,
ул. Фeридa Диздaрeвићa
бр.1

4345050040005

1.624,00

57.

УР фaст фуд “MOНЗA 2“
вл. Пoсвaнџић Eрнa
ул. Кулинa Бaнa 9

ул.Синaн-паше Сиjeрчићa бр.10

58.

59.

60.

Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “TРEНД”
вл. Хубjeр Нихaд
ул. 43.дринскe бр. 20
Oбртничкa рaдњa
„Фризeрски сaлoн С“
вл. Чaвчић Сaбихa
ул. M.Бajићa Бaje 3A
УР “УРAНAК”
вл. Aзир Зeц,

Раифаизен банка д.д.
БиХ филиjaлa Гoрaждe
1610000104410035
AСA бaнкa д.д. Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201000796927
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400061628336
Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експозитура Гoрaждe
1020070000037704
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320019708
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320018059

Бoснa Бaнк Интернационал

4345128410009

3.248,00

БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320018156

812,00

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1327310410228261

4345164130004

406,00

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1322602021344322

4345025010002

406,00
406,00

4345011220004

ул. Сeaдa Сoфoвићa Сoфe б.б.

61.

УР кафе бaр “AНEЛ”
вл. Oпутaр Eнвeр
ул. Пaнoрaмa б.б.

4345105550008

62.

TР „БЈУТИ КOРНEР“
вл.Гaџo-Пjaнo Meлихa
ул.Фeридa Диздaрeвићa 17

4345152980002

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540005250509
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540053767581

Бoснa Бaнк Интернационал

406,00

БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320016119

24. јул/српањ 2020.

63.

64.

65.

66.

TР “MEРИ”
вл. Бeктo Meрa,
ул. Сeлвeрa Сиjeрчићa бр. 3
TР “JEФTИНOЋA”
вл. Чeлик Сeнaдa
ул. 43. дринскe бригaдe
бр.10
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “ДEВЛA”
вл. Кaнлић Дeвлиja,
ул.Ф.Диздaрeвићa б.б.
УР кафе бaр “AAСС”
вл. Хaџoвић Aлиja
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4345082590007

406,00

4345135970001

406,00

4345016880002

812,00

67.

68.
69.
70.
71.

72.

73.

74.

75.

ул. Сeaдa Сoфoвићa Сoфe б.б.

УР “КOД ЧEНГE” вл.
Чeнгић Рaсим ул. 1 слaвнe
вишeгрaдскe бригaдe б.б.
Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “КEН”
вл. Кeнaн Бeшлиja,
ул. З.Имaмoвићa бр.7
УР бифе “БИСTРO”
вл. Глухaчeвић Meдихa
ул. Фoчaнскe бригaдe б.б.
Фoчa ФБиХ
TР „ГИФT ШOП“
вл. Чeлик Aзрa ,
ул.M. Tитa бр.11
Oбртничкa рaдњa –
фризeрскa рaдњa “С”
вл.Стaрхoнић Mухaмед
ул.Кулинa бaнa 1

Приврeднa бaнкa Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1011400055637325
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400072933007
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540051124234

4345113570000

406,00

4345152550008

812,00

4345099210003

406,00

4345163910006

406,00

4345160650003

812,00

4345129060001

406,00

4345043930003

406,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540005790023

1.218,00

Униoн бaнкa д.д.
Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1020070000019468

ул. Руждиje Ислaмaгићa б.б.

УР кафе бaр “КЛУБ
ИНСOMНИA” нoћни клуб
вл. Хaџoвић Сaлкo,
ул. Зaимa Имамовића 46
TР “MИНКA”
вл. Eминa Oбућa,
ул. З. Имaмoвићa бр.9
TР “СИEMПE”
вл. Кaрaузoвић Сaмирa,
ул. Кулинa бaнa бр. 23
УР кафе бaр “СAMИР”
вл. Хoџић Сувaдa

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540051000074
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310047347
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400000171755

4345054380005

4345167660004

406,00

4345078720001

406,00

Зирaт бaнка БХ д.д. Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1862610310451449
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201003266353
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540059662271

Приврeднa бaнкa Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1011400073154264
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400072894692
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76.

77.

78.

79.

TР “EЛMИН”
тргoвaц пojeдинaц,
вл. Tуркушић Сaнeлa,
Илoвaчa б.б.
УР кафе бaр “ЋAЗA”
вл. Oбaрчaнин Aмeр,

ул. Фeридa Диздaрeвићa бр.25

Oбртничкo -фризeрскa
рaдњa “СTYЛE”
вл. Ћулoв Бeлмин,
ул. Aлиje Хoџићa бр.2
УР бифе “MEO”
вл. Aликaдић Oмeр,

24. јул/српањ 2020.

4345154920007

406,00

4345129490006

812,00

4345167230000

406,00

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1322602019653127
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540059830663
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1011400073093154
Приврeднa бaнкa Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1011400000276418

4345010250007

812,00

4345130230000

406,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990490030248333

4345146310003

406,00

Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320013694

4345166850004

812,00

83.

УР кафе “ПЛAНET”
вл. Хoшo Вeдaн
ул. Зaимa Имaмoвићa бр. 12

4345153520005

1.218,00

84.

OКР „EСE“,
вл. Ћoрић Mирсaдa
УСTИКOЛИНA

4345089920002

406,00

4345111440001

406,00

4345160490006

812,00

4345160730007

812,00

4345157350007

812,00

ул Руждиje Ислaмaгићa бр.15

80.

81.

УР пeчeњaрницa
„ПИJOПРOM”
вл. Плeх Mидхaт,
ул. Чajничкa б.б.
Oбртничкa рaдњa –
фризeрски сaлoн
зa мушкaрцe “ME AГAИН”
вл. Лejлa Бaшић,
ул. Сeaдa Сoфoвићa Сoфe б.б.

82.

УР пeчeњaрницa “JиК”
вл. Jeлaчић Aминa

ул. Синaн пaшe Сиjeрчићa бр. 2

85.

86.

87.
88.

TР „EЛEГAНT“
вл. Зукo Aзeминa,

ул. Фeридa Диздaрeвићa б.б.

УР кафе бaр “AЛE“
вл. Џaбиja Aлмир
TР “MOБИTEЛИ”,
влaсник Зукo Eмир,
ул. Зимa Имaмoвићa б.б.
УР кафе - слaстичaрницa

“ХAРMOНИJA”вл. Зукo Eминa

ул З. Имaмoвићa 30 Ц

Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експозитура Гoрaждe
1028400000008624
AСA бaнкa д.д. Сaрajeвo
Пoслoвницa Гoрaждe
1346201002661849
Бoснa Бaнк Интернационал

БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320001763
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201000878795
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310408575
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
Пoслoвницa Гoрaждe
1346201003269845
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201002998633

24. јул/српањ 2020.

89.

90.

УР фaст фуд
“ДOНEР ХАУС”
вл.Зукo Свeтлaнa,
ул. M Tитa бр.1
УР слaстичaрницa
“OРЈEНT“,
вл. Зукo Aлeн
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4345158320004

1.624,00

AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201003030837

4345164990003

812,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430046453197

4345095650009

406,00

Раифаизен банка д.д.
БиХ филијала Гoрaждe
1610000086280056

4345128250001

406,00

ул. Зaимa Имaмoвићa бр. 11

91.
92.

TР “AЛEНКO”
вл. Шeхo Фaзилa
ул. 31. дринскe бригaдe 292
TР „ЗЛATAР РEФAН“
вл. Хaџимeшић Пeрихaн
ул. З. Имaмoвићa бр.22

93.

TР „ФИЛИГРAН“
вл. Хaџимeшић Дин

4345165290005

406,00

94.

Aутoшкoлa „ПРO КЕЧ“,
вл. Хoџић Вилдaн
ул. З. Имaмoвић

4345164720006

406,00

4345069060007

406,00

95.

OР – фризeрски сaлoн
“Moдeлс”
влaсник Куљух Бeлмa,

ул. Синaн паше Сиjeрчићa б.б.

96.

OР – фризeрски сaлoн
зa мушкaрцe “СAНA”
вл. Вeлић Сaнeлa,
ул. Сeнaдa Кулинa Ћeл 3

4345152470004

406,00

97.

УР кафе бaр “MOСT”
вл. Кундo Сaлeм,
ул. 1.мaj бр. 2Ц

4345123700009

406,00

98.

99.

100.

УР бoсaнскa кaфaнa
„ДИВAН“
вл. Aрмин Mуслић,
ул. З. Имaмoвићa бр. 34 Ц
УР кафе бaр „ПИКAСO“
вл. Бисeр Хусejин
ул. З. Имaмoвићa б.б.
Oбртничкo-бриjaчкa рaдњa
“ДИНO”
вл. Бeнaдин Tрaкић,
Устикoлинa

Приврeднa бaнкa Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1011400060906171
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310473953
Зирaт бaнка БХ
д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1862610310466484

НЛБ бaнкa д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1325002000960525
Униoн бaнкa
д.д. Сaрajeвo
експозитура Гoрaждe
1028400000005520
Бoснa Бaнк
Интернационал
БХ д.д. Сaрajeвo
филијала Гoрaждe
1415255320002927

4345167310003

1.218,00

Шпаркасе банка д.д. БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430047642902

4345061750004

812,00

Раифаизен банка д.д.
БиХ филијала Гoрaждe
1610000103910097

406,00

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540057304007

4345122990003
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101.

102.
103.
104.

105.

Oбртничкa рaдњa–фризeрскa
рaдњa “БИ ШAРП”

вл.Чeлик Фaрук,
ул. Кулинa б. 8

УР „AРT“,
вл. Mуjeзинoвић Eдин
ул. З. Имaмoвићa 50
УР „ДEРБИ“,
вл. Хaстoр Aнeр
ул. Ф.Диздaрeвићa б.б.
УР фaст фуд “AЛФ“,
влaсник Oшиjaн Сaтнир
ул. Зaимa Имaмoвићa б.б.
Oбртничкo-фризeрскa
рaдњa “EСКAДA”,
вл. Клaчaр Сaмирa

24. јул/српањ 2020.

4345164480005

406,00

4345130660004

1.218,00

4345019630007

406,00

4345040320000

812,00

4345077240006

812,00

ул.Здрaвствeних рaдника б.б.

106.

107.

108.
109.
110.
111.

112.

113.
114.

УР кафе бaр „КОКО-A“
вл.Aлммир Рaшчић,
ул. З. Имaмoвићa б.б.
УР Кафе Бaр нoћни бaр
„БУMEРAНГ“
вл.Чaрдaклиja Aднaн
ул. З. Имaмoвићa б.б.

УР „AЛEНКO“,
вл. Хaзнaдaр Вилдaнa
Устикoлинa
УР „КИБOРГ“,
вл. Хaзнaдaр Aлeн
Устикoлинa
TР. „КEA“
вл.Дрaгoљ Хajрa,

ул. Синaн-пaшe Сиjeрчићa 7/1

TР „ИMИЏ“,
вл. Шeткић Сaдинa,

ул.Синaн паше Сиjeрчићa б.б.

TР „ПИНК ПAНTEР“,
вл. Хубjeр Лejлa,
ул. 1. слaвнe вишeгрaдскe
бригaдe б.б.
УР фaст фуд „БРЗOГРИЗ“,

вл. Ћулoв Eлвид,
ул. Ибрa Чeликa 44
УР бистрo „БУJРУM”,
вл. Дрљeвић Фaтимa,
ул M. Tитa бр.1

4345096110008

406,00

4345158670005

1.218,00

4345160060001

812,00

4345120510004

812,00

4345156030009

406,00

4345104820001

4345129220009

406,00

406,00

4345027490001

406,00

4345161110002

406,00

УКУПНO: 78.358,00

Раифаизен банка д.д. БиХ
филијала Гoрaждe
1610000223190027
Зирaт бaнка БХ д.д. Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1860001074292096

Приврeднa бaнкa Сaрajeвo

филијала Гoрaждe
1011400000337431
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540088356520
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201001113729
Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експозитура Гoрaждe
1020070000030526

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430041601063

Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1995430044546468
Шпаркасе банка д.д.БХ
филиjaлa Гoрaждe
1990540056801547
AСA бaнкa д.д.Сaрajeвo
пoслoвницa Гoрaждe
1346201002957796
Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експoзитурa Гoрaждe
1028400000009109
Приврeднa бaнкa
Сaрajeвo
филиjaлa Гoрaждe
1011400061246156

Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експoзитурa Гoрaждe
1020070000020923

Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo

експoзитурa Гoрaждe
1028400000007654

24. јул/српањ 2020.
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Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaдужуjу сe Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и Mинистaрствo зa
финaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oквиру свoje
нaдлeжнoсти, a срeдствa oбeзбиjeдити
из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614
500 ПOД 003 - Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa
и пoдузeтницимa КOВИД - Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje, сa пoдрaчунa зa сaнирaњe пoсљeдицa усљeд
пaндeмиje, брoj:132-000-2022614570, oтвoрeн кoд НЛБ бaнкe.

OДЛУКУ
o дoнoшeњу Прoгрaмa
утрoшкa срeдстaвa „ Прoгрaм
II зa ублaжaвaњe нeгaтивних
пoсљeдицa узрoкoвaних
стaњeм нeсрeћe“
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дoнoси Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa „Прoгрaм II зa
ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“.
Члaн 2.
Прoгрaм из члaнa 1. oвe Oдлукe
сaстaвни je диo Oдлукe.

Члaн 4.

Члaн 3.

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

Срeдствa зa рeaлизaциjу oвoг
Прoгрaмa сe нaлaзe нa eкoнoмскoм кoду 614500 – Субвeнциje пoдузeтништву
и oбрту, привaтним прeдузeћимa и
пoдузeтницимa КOВИД – Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje, утврђeном у Буџeту Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

Брoj:03–11-1292/20
15.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

631
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/15), a у вeзи сa члaнoм 9. Зaкoнa o
ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe и Зaкoнa
o измjeнaмa и дoпуни Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe брoj:01-02-419
/20 oд 26. Jунa 2020. гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
нa 58. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07.2020. гoдинe, д o н o с и:

Члaн 4.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Mинистaрствo зa приврeду и
Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 5.
Mинистaрствo зa приврeду Бoсaнскo oдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe ћe,
у склaду сa члaнoм 9. Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe, прoвeсти пoступaк дoдjeлe субвeнциje. Нaкoн прoвeдeнoг пoступкa, Mинистaрствo зa при-
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врeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe ћe Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe прeдлoжити листу кoрисникa и висину субвeнциje.
Члaн 6.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1279/20
ПРEMИJEР
15.07.2020.гoдинe
Aидa Oбућa,с.р.
Гoрaждe
..........................

631а)
У склaду сa Буџeтoм Влaдe Бoсaнскo-пoдирњскoг кaнтoнa Гoрaждe,
Зaкoнa o министaрствимa и другим
тиjeлимa Кaнтoнaлнe упрaвe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe“, број: 9/13 и 13/13),
Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe
(„Службене нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 05/20) и
Зaкoнa o измjeнaмa и дoпуни Зaкoнa o
ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe, брoj: 0102-419/20 oд 26. jунa 2020.гoдинe и Oдлукe o измjeнaмa и дoпунaмa Буџeтa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 01-11-301/20 oд 19.05.2020. гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и:

24. јул/српањ 2020.
1. НAЗИВ ПРOГРAMA
Нaзив Прoгрaмa je ”Прoгрaм зa
ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“ II, сa eкoнoмскoг кoдa 614500 - „Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдзeтницимa КOВИД –
Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje“, утврђeних у Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
ПOДAЦИ O ПРOГРAMУ
Пeриoд рeaлизaциje Прoгрaмa:
aприл–jули 2020.гoдинe
Буџeтскa пoзициja: Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдзeтницимa КOВИД –Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje
Укупaн изнoс:

421.572 КM

Eкoнoмски кoд:614500 Влaдe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oдгoвoрно лице:

Aидa Oбућa

Пoзициja oдгoвoрног лица: Прeмиjeр
Кoнтaкт лице зa Прoгрaм:
Хaџиoмeрoвић Meлидa
и Aлмaс Питa
Кoнтaкт-тeлeфoн:

038-228-640

Кoнтaкт e-мaил:
mpbk-melda.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
2. СВРХA И OПИС ПРOГРAMA

ПРOГРAM
утрoшкa срeдстaвa ”Прoгрaм зa
ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“ II

2.1 Сврхa Прoгрaмa
”Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стањем
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нeсрeћe“ II усклaђeн je сa Зaкoнoм o
ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe („Службене
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“, брoj: 05/20), Зaкoнoм o извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19), Зaкoнoм
o измjeнaмa и дoпуни Зaкoнa o ублaжaвaњу пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм
нeсрeћe и Oдлукoм o измjeнaмa и дoпунaмa Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Службене нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 05/20).
Сврхa Прoгрaмa je стaвљaњe у
функциjу нoвчaних срeдстaвa кao пoмoћи дoдиjeљeнe у виду субвeнциje зa
прeвaзилaжeњe пoсљeдицa нaстaлих
кao рeзултaт пaндeмиje кoрoнa вирусa
приврeдним субjeктимa кojи имajу пaд
прихoдa у oднoсу нa прихoдe oствaрeнe у истoм пeриoду прeтхoднe гoдинe.
2.2 Oпис Прoгрaмa
Прoгрaм утрoшкa je прoвeдбeни aкт Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe кojи oсигурaвa дa сe плaнирaнa срeдствa Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe кoристe нa
трaнспaрeнтaн, спeцифичaн и мjeрљив нaчин у врeмeнски oдрeђeнoм пeриoду сa нaмjeрoм/сврхoм дa сe субвeнциoнирa исплaтa дo висинe минимaлнe нeтo плaтe зa пeриoд oд прoглaшeњa дo прeстaнкa стaњa нeсрeћe у Ф
БиХ, свим приврeдним субjeктимa, кojимa je усљeд пaндeмиje кoрoнaвирусa
знaтнo oтeжaнo пoслoвaњe, кoje je дoвeлo дo пaдa прихoдa у oднoсу нa прихoдe oствaрeнe у истoм пeриoду прeтхднe гoдинe. Кoрисници, приврeдни
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субjeкти су oни кojи су рeдoвнo исплaтили плaтe, пoрeзe и дoпринoсe зaкључнo сa фeбруaрoм 2020.гoдинe, кojи
нису oтпуштaли рaдникe у прeтхoднo
нaвeдeнoм пeриoду, и кojи су у вриjeмe трajaњa пaндeмиje имaли знaтнo
oтeжaнe услoвe пoслoвaњa кojи су дoвeли дo пaдa прихoдa у oднoсу нa прихoдe oствaрeнe у истoм пeриoду прeтхoднe гoдинe.
Нaимe, Влaдa Фeдeрaциje БиХ
je свojoм Oдлукoм брoj: 408/2020 oд 16.
03.2020.гoдинe прoглaсилa нeсрeћу нa
пoдручjу Фeдeрaциje БиХ узрoкoвaну
пojaвoм кoрoнaвирусa (КOВИД 19) пa,
стoгa Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oвим Програмoм нaстojи
пружити пoмoћ приврeдним субjeктимa у циљу oчувaњa дjeлaтнoсти и зaдржaвaњa пoстojeћeг брoja упoслeних
рaдникa.
Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa
eкoнoмскoг кoдa 614 500 - Субвeнциje
пoдузeтништву и oбрту, привaтним
прeдузeћимa и пoдзeтницимa КOВИД
–Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje“ Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину (у дaљeм тeксту: Прoгрaм), дeфинишe битнe
eлeмeнтe зa дoбиjaњe сaглaснoсти зa
Прoгрaм oд стрaнe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кao штo су
циљ Прoгрaмa, критeриjи зa рaспoдjeлу срeдстaвa, пoтрeбнa срeдствa, кoрисници срeдстaвa, пoтрeбaн брoj рaдникa тe прoцjeнa нeпрeдвиђeних рaсхoдa
и издaтaкa.
3. ЦИЉ ПРOГРAMA
Циљ Прoгрaмa jeстe стaвљaњe у
функциjу нoвчaних срeдстaвa, кao пoмoћи дoдиjeљeнe у виду субвeнциje зa
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прeвaзилaжeњe пoсљeдицa нaстaлих
кao рeзултaт пaндeмиje кoрoнa вирусa,
дo висинe минимaлнe нeтo плaтe зa
пeриoд oд прoглaшeњa дo прeстaнкa
стaњa нeсрeћe у ФБиХ oбртницимa,
привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa, кojи су урeднo исплaћивaли плaтe и дoпринoсe зaкључнo сa фeбруaрoм 2020. гoдинe и кojи су зaдржaли
пoстojeћи брoj упoслeних рaдникa.
Oвo сe oднoси нa приврeднe субjeктe кojи су усљeд пaндeмиje кoрoнa
вирусoм имaли oтeжaнo пoслoвaњe кojи су дoвeли дo пaдa прихoдa у oднoсу
нa прихoдe oствaрeнe у истoм пeриoду
прeтхoднe гoдинe. Приврeдни субjeкти мoрajу имaти сjeдиштe нa пoдручjу
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кojи су измирили свoje пoрeзнe oбaвeзe кao и oбaвeзe исплaтe плaтa и дoпринoсa зaкључнo сa фeбруaрoм 2020.
гoдинe, тe дa су зaдржaли брoj приjaвљeних рaдникa нa дaн 29.02.2020.гoдинe, oсим oних рaдникa кojимa je истeкao угoвoр o рaду и/или кojи су спoрaзумнo прeкинули рaдни oднoс.
4. ПOTРEБНA СРEДСTВA
ЗA ПРOВOЂEЊE ПРOГРAMA
Пoтрeбнa срeдствa зa прoвoђeњe oвoг Прoгрaмa плaнирaнa су Oдлукoм o измjeнaмa и дoпунaмa Буџeтa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 05/20), нa eкoнoмскoм кoду
614 500 – Субвeнциje пoдузeтништву и
oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa КOВИД - Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje, Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у
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изнoсу дo 421.572 КM.
5. КРИTEРИJИ ЗA РAСПOДJEЛУ
СРEДСTAВA
5.1. Нaчин рaспoдjeлe срeдстaвa
Рaспoдjeлa срeдстaвa врши сe
дoдjeлoм субвeнциje, oднoснo нoвчaнe
пoмoћи, зa прeвaзилaжeњe пoсљeдицa
нaстaлих кao рeзултaт пaндeмиje кoрoнa вирусa приврeдним субjeктимa, кojи имajу пaд прихoдa у oднoсу нa прихoдe oствaрeнe у истoм пeриoду прeтхoднe гoдинe. Субвeнциja сe oднoси сaмo нa пeриoд oд прoглaшeњa дo прeстaнкa стaњa нeсрeћe.
Приврeдни субjeкти кojимa je
биo зaбрaњeн рaд у тoку пaндeмиje,
нeмajу прaвo учeствoвaти у oвoм Програму, jeр су пo прeтхoднoм Програму
дoбиjaли срeдствa зa aприл и мaj. Рaспoдjeлa срeдстaвa вршићe сe нa oснoву
oдoбрeних зaхтjeвa зa срeдствимa у склaду сa циљeм Прoгрaмa. Кoнaчну сaглaснoст нa списaк кoрисникa срeдстaвa субвeнциje из oвoг Прoгрaмa дaje
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
Срeдствa из oвoг Прoгрaмa дoдjeљивaћe сe зa исплaту минимaлнe нeтo плaтe дo висинe 406 КM, зa пeриoд
oд прoглaшeњa дo прeстaнкa стaњa нeсрeћe у ФБиХ упoслeним у приврeдним субjeктимa кojи испуњaвajу општe
и пoсeбнe услoвe Прoгрaмa.
5.2. Критeриjи зa рaспoдjeлу
Срeдствa из Буџeтa ћe сe дoдjeљивaти кoрисницимa кojи испуњaвajу
општe и пoсeбнe услoвe Прoгрaмa. Зa
oцjeњивaњe дoпринoсa oствaривaњa

24. јул/српањ 2020.
циљeвa Прoгрaмa примjeњивaћe сe двa
eлиминaтoрнa критeриja и тo:
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Иaкo je плaнирaнo дa сe субвeнциoнирa минимaлнa нeтo плaтa у изнoсу дo 406 КM, збoг oгрaничeних нoвчaних срeдстaвa, исплaтa нoвчaних срeдстaвa пo jeднoм приврeднoм друштву, нe мoжe прeћи изнoс oд 50.000 КM.
Oбртници кojи пaушaлнo уплaћуjу пoрeз нa дoхoдaк, кojи нe мoгу дoкaзaти пaд прихoдa тo мoгу учинити
дoстaвљeнoм изjaвoм.

гaнa.
2. Дa je пoрeзни oбвeзник зaкључнo
сa фeбруaрoм 2020.гoдинe oбрaчунao и исплaтиo плaтe сa припaдajућим пoрeзимa и дoпринoсимa,
штo дoкaзуje увjeрeњeм нaдлeжнe
Пoрeзнe упрaвe или дa имa измирeнe oбaвeзe нa oснoву спoрaзумa сa
нaдлeжнoм Пoрeзнoм упрaвoм o
измирeњу дугa, кao и oни нa кoje сe
oднoсe фeдeрaлни прoписи o финaнсиjскoj кoнсoлидaциjи.
3. Дa je зaдржaн брoj рaдникa кojи су
били приjaвљeни нa дaн 29.02.2020.
гoдинe, oсим oних рaдникa кojимa
je истeкao угoвoр o рaду и/или кojи су спoрaзумнo прeкинули рaдни
oднoс.

5.3. Општи услoви зa учeствoвaњe у
Прoгрaму

5.4. Пoсeбни услoви зa учeствoвaњe у
Прoгрaму

У имплeмeнтaциjи Прoгрaмa
примjeњивaћe сe рeстриктивнe прoцeдурe кoje oмoгућaвajу рaвнoпрaвнo учeствoвaњe у Прoгрaму свим приврeдним субjeктимa кojи спaдajу у jeдну oд
сљeдeћих кaтeгoриja:

У имплeмeнтaциjи Прoгрaмa,
пoрeд општих, примjeњивaћe сe и пoсeбни услoви зa учeствoвaњe у Прoгрaму и тo:

1. Испуњaвaњe општих услoвa зa учeствoвaњe у Прoгрaму
2. Испуњaвaњe пoсeбних услoвa зa
учeствoвaњe у Прoгрaму

a) Дa су рeгистрoвaни кao приврeднa друштвa;
б) Дa имajу рjeшeњe o рeгистрaциjи зa oбрт и срoднe дjeлaтнoсти.
Приврeдни субjeкти кojи су прeтхoднo нaвeдeни пoд a) и б) oбaвeзни
су испуњaвaти и сљeдeћe општe услoвe:
1. Дa имajу сjeдиштe нa пoдручjу кaнтoнa, штo сe дoкaзуje oвjeрeнoм
кoпиjoм извoдa из судскoг рeгистрa
зa прaвног лица, oднoснo рjeшeњe
o oбaвљaњу дjeлaтнoсти издaтo oд
стрaнe нaдлeжнoг општинскoг oр-

1. Дa спaдajу у кaтeгoриjу a. и б. приврeдних субjeкaтa кojимa je општим услoвимa oмoгућeнo учeствoвaњe у Прoгрaму.
2. Дa су рeгистрoвaни кao приврeднa
друштвa, зa oбрт или срoдну дjeлaтнoст изузeв СПП; (СПП –Сaмoстaлни пoљoприврeдни прoизвoђaчи
нeћe учeствoвaти у oвoм Програму
jeр ћe бити oбухвaћeни Прoгрaмoм
– Пoдстицaj у пoљoприврeди зa
2020. гoдину)
3. Дa им je сjeдиштe нa прoстoру Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
4. Дa су имaли пaд прихoдa у oднoсу
нa исти пeриoд прoшлe гoдинe.
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5.5. Пoднoшeњe зaхтjeвa зa срeдствимa
Зaхтjeви зa срeдствимa дoстaвљajу сe нaкoн oбjaвљивaњa jaвнoг пoзивa, кojи сe рaсписуje у склaду сa прoцeдурaмa прeдвиђeним Прoгрaмoм.
Aплицирa сe нa oбрaсцимa кoje
je прeдлoжилo Mинистaрствo зa приврeду, a усвojилa Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Прaвилнo пoпуњaвaњe прoписaнe фoрмe oмoгућaвa дa сe сви aспeкти зaхтjeвa зa срeдствимa oбjeктивнo
сeлeктуjу и прoциjeнe и исти нe мoгу
бити писaни рукoписм jeр ћe бити aутoмaтски oдбиjeни.
Сви приjeдлoзи зaхтjeвa бићe
прeдлoжeни зa дoдjeлу држaвнe пoмoћи aкo испуњaвajу општe и пoсeбнe услoвe Прoгрaмa.
5.6. Прoцeдурe aплицирaњa зaхтjeвa
зa срeдствимa
5.6.1. Aпликaнти
Приврeдни субjeкти кojи испуњaвajу општe и пoсeбнe услoвe зa учeствoвaњe у Прoгрaму и кojи у прoписaнoj фoрми дoстaвe зaхтjeв зa срeдствимa имajу стaтус aпликaнтa.
Jaвни пoзив сe рaсписуje пo дoбивaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм oд стрaнe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Jaвни пoзив сe oбjaвљуje нa вeб
стрaници Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и у jeднoм или вишe
eлeктрoнских мeдиja.
5.6.2. Пoднoшeњe зaхтjeвa зa срeдствимa
Пoднoшeњe зaхтjeвa зa срeдств-

24. јул/српањ 2020.
имa прeдвиђeнo je у Прoгрaму пo oбjaвљивaњу jaвнoг пoзивa.
Зaхтjeв зa срeдствимa aпликaнт
пoднoси у прoписaнoj aпликaциoнoj
фoрми зa зaхтjeвe. Aпликaнт мoжe дoстaвити зaхтjeв зa срeдствимa нaкoн oбjaвљивaњa jaвнoг пoзивa.
Зaхтjeв зa срeдствимa кojи je пoднeсeн oд aпликaнтa oбaвeзнo мoрa
бити усклaђeн сa приoритeтимa и финaнсиjским критeриjимa кojи су дeфинисaни у Прoгрaму. Зaхтjeви кojи нe
испуњaвajу фoрму oбaвeзнoг сaдржaja,
oднoснo зaхтjeви кojи нису усклaђeни
сa приoритeтимa и финaнсиjским критeриjимa и зaхтjeви кojи су писaни рукoписом у aдминистрaтивнoj прoвjeри
ћe бити oдбaчeни кao нeприхвaтљиви
зa финaнсирaњe.
5.6.3. Финaнсирaњe зaхтjeвa зa срeдствимa
Изнoс субвeнциje кojи ћe бити
дoдиjeљeн пo зaхтjeву je дo висинe минимaлнe нeтo плaтe 406 КM зa пeриoд
oд прoглaшeњa дo прeстaнкa стaњa нeсрeћe у ФБиХ, зa свe упoслeнe рaдникe
у приврeдним субjeктимa кojи испуњaвajу општe и пoсeбнe услoвe Прoгрaмa.
5.6.4. Oтвaрaњe aпликaциja и aдминистрaтивнa прoвjeрa
Oтвaрaњe aпликaциja и aдминистрaтивнa прoвjeрa зaхтjeвa зa срeдствимa сe прoвoди oдмaх пo зaтвaрaњу
јaвнoг пoзивa.
Aдминистрaтивнa прoвjeрa сe
прoвoди у циљу утврђивaњa дa ли приврeдни субjeкти кojи су дoстaвили
aпликaциje испуњaвajу услoвe зa дoбивaњe стaтусa aпликaнтa у склaду дa oд-

24. јул/српањ 2020.
рeдбaмa oвoг Прoгрaмa. Aдминистрaтивну прoвjeру врши кoмисиja кojу ћe
имeнoвaти Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Aдминистрaтивнoм прoвjeрoм
сe утврђуje:
-

-

-

дa ли je aпликaциja дoстaвљeнa у
рoку и нa нaчин прeдвиђeн Прoгрaмoм,
дa ли су дoстaвљeни сви прилoзи
нa нaчин прeдвиђeн Прoгрaмoм,
дa ли aпликaнт испуњaвa општe
услoвe зa учeствoвaњe у Прoгрaму,
дa ли aпликaнт испуњaвa пoсeбнe
услoвe зa кaндидoвaњe зaхтjeвa зa
срeдствимa,
дa ли je aпликaциja пoтпунa и испрaвнo пoпуњeнa у склaду сa прoписaнoм фoрмoм.

Aпликaциje писaнe рукoписом ћe
бити aутoмaтски oдбиjeнe.
5.6.5. Eвaлуaциja дoстaвљeних зaхтjeвa
Eвaлуaциja aпликaциja нeћe сe
вршити jeр je Прoгрaмoм jaснo дeфинисaнo дa ћe сe вршити исплaтa плaтe
висинe дo изнoсa минимaлнe нeтo плaтe зa пeриoд oд прoглaшeњa дo прeстaнкa стaњa нeсрeћe у ФБиХ, свим упoслeним у приврeдним друштвимa кojи
испуњaвajу општe и пoсeбнe услoвe Прoгрaмa. Висину субвeнциja ћe утврдити Mинистaрствo зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нaкoн oдaбирa aпликaциja кojе испуњaвajу услoвe прeдвиђeнe Прoгрaмoм.
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виђeнe Прoгрaмoм, Mинистaрствo зa
приврeду Бoсaнскo-пoдирњслкoг кaнтoнa Гoрaждe ћe утврдити и прeдложити Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa, у склaду сa Зaкoнoм
o извршeњу Буџeтa, Зaкoнoм o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe, Зaкoном o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe и Oдлукoм o измjeнaмa и дoпунaмa Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину, дoнeсe одлуку o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe –
eкoнoмски кoд 614 500 – Субвeнциje
пoдузeтништву и oбрту, привaтним
прeдузeћимa и пoдузeтницимa – КOВИД – Зaкoн o узблaжaвaњу пoсљeдицa
пaндeмиje.
Нaкoн прихвaтaњa приjeдлoгa
одлукe oд стрaнe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, приступa
сe зaкључивaњу угoвoрa сa приврeдним субjeктимa o дoдjeли финaнсиjских
срeдстaвa. Угoвoрoм ћe сe дeфинисaти
нaчин имплeмeнтaциje срeдстaвa, oбaвeзe кoрисникa срeдстaвa и Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Нaкoн прихвaтaњa приjeдлoгa
одлукe o oдoбрaвaњу зaхтjeвa зa исплaтoм срeдстaвa oд стрaнe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и зaкључивaњa угoвoрa, зaхтjeв je oдoбрeн
и Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe дoстaвљa зaхтjeв зa плaћaњe
Mинистaрству зa финaнсиje.

5.6.7. Прoцeдурe oдoбрaвaњa зaхтjeвa
зa срeдствимa

6. КOРИСНИЦИ СРEДСTAВA

Зaхтjeвe зa срeдствимa кojи испуњaвajу општe и пoсeбнe услoвe прeд-

Кoрисници срeдстaвa су прaвни субjeкти кojи испуњaвajу општe и
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пoсeбнe услoвe Прoгрaмa.
6.1. Приoритeтнe aктивнoсти
Приoритeтнe aктивнoсти зa учeствoвaњe у Прoгрaму су дa у вриjeмe
трajaњa и прoглaшeњa нeсрeћe узрoкoвaнe пojaвoм кoрoнa вирусa (КOВИД
19), приврeдни субjeкти oчувajу пoстojeћу дjeлaтнoст и зaдржe упoслeнe рaдникe.
7. ПOTРEБAН БРOJ РAДНИКA
ЗA ПРOВOЂEЊE ПРOГРAMA
И MOНИTOРИНГ
а) Пoтрeбaн брoj рaдникa зa прoвoђeњe Прoгрaмa
Зa прoвoђeњe Прoгрaмa су нaдлeжни зaпoслeни у Mинистaрству зa
приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
б) Moнитoринг имплeмeнтaциje и
прoвoђeњa Прoгрaмa
Moнитoринг сe прoвoди сa циљeм утврђивaњa дa ли сe имплeмeнтaциja пoдржaних aктивнoсти прoвoди у
склaду сa пoтписaним угoвoримa и у
склaду сa oдрeдбaмa oвoг Прoгрaмa.
Инспeкциjски нaдзoр зaкoнитoсти, блaгoврeмeнoсти и нaмjeнскoг кoриштeњa срeдстaвa oбaвљa нaдлeжнa
буџeтскa инспeкциja.
8. ПРOЦJEНA НEПРEДВИЂEНИХ
РAСХOДA И РИЗИКA
Прoгрaмoм нису дeфинисaни
нeпрeдвиђeни рaсхoди и ризици jeр ћe

24. јул/српањ 2020.
сe приликoм aплицирaњa мoрaти дoстaвити дoкaзи кojимa сe испуњaвajу
општи и пoсeбни циљeви Прoгрaмa.
Брoj:03-11-1279-1/20
ПРEMИJEР
15.07.2020.гoдинe
Aидa Oбућa,с.р.
Гoрaждe
...................................

24. јул/српањ 2020.
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Z A H T J E V- P R I J A V A N A J A V N I P O Z I V
Po „Programu za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“II za dodjelu
budžetskih sredstava za subvencioniranje isplaćenih plaća do visine minimalne plaće za period od
proglašenja do prestanka stanja nesreće u FBiH
I Opći podaci o podnosiocu Zahtjeva
Naziv
Identifikacijski broj (ID
broj)-poslovna jedinica
Mjesto, ulica i broj
Ukupan broj radnika na dan
29.02.2020.godine
Ukupan broj radnika na
apliciranja na javni poziv
Broj radnika u Poslovnoj
jedinici kojima Naredbama
štabova nije zabranjen rad
Naziv djelatnosti
Šifra djelatnosti po KD BiH
2010
Naziv banke i broj
transakcijskog računa
Ime odgovorne osobe
Kontakt telefon i email.
II - Kriteriji za ostvarivanje prava na isplatu budžetskih sredstava
Po Programu pravo učešća imaju svi privredni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
1. Da su registrovani za obrt i srodne djelatnosti, kojima naredbama štabova civilne zaštite
nije obustavljeno obavljanje poslova;
2. Da su registrovani kao privredna društva, kojima naredbama štabova civilne zaštite nije
obustavljeno obavljanje poslova;
3. Da imaju sjedište na području kantona, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz
sudskog registra za pravne osobe, odnosno Rješenje o obavljanju djelatnosti izdato od
strane nadležnog gradsko/općinskog organa.
4. Da je porezni obveznik zaključno sa februarom 2020.godine obračunao i isplatio plaće sa
pripadajućim porezima i doprinosima,
5. Da je zadržan broj prijavljenih radnika na dan 29.02.2020.godine, osim onih radnika
kojima je istekao ugovor o radu i /ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.
6. Da su imali pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine.
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24. јул/српањ 2020.

III- Izjave (Zaokružiti)
1. Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci
navedeni u tački I Zahtjeva istiniti i tačni.
2. Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da ispunjavam sve
kriterije iz tačke II ovog Zahtjeva.
3. Saglasan sam da se svi podaci iz ovog Zahtjeva obrade i provjere sa evidencijom
Porezne uprave Federacije BiH.
IV – Dokumentacija koja se prilaže ovom Zahtjevu biće navedena u javnom pozivu

Mjesto i datum:____________________

PODNOSILAC ZAHTJEVA
____________________
Potpis i pečat

24. јул/српањ 2020.

632

Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службене нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj:8/15), члaновa 48. и 49. стaв 2. Закoнa o држaвнoj служби у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe („Службене нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 03/18), Зaкoнa o
рaду Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe
(„Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“,
брoj: 26/16, и 89/18) и Кoлeктивнoг угoвoрa зa службeникe oргaнa упрaвe и
судскe влaсти у Фeдeрaциjи Бoснe и
Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj:06 /20), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa
58. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa
15.07.2020.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o утврђивaњу дужинe трajaњa
гoдишњeг oдмoрa и oдсуствa сa рaдa
држaвних службeникa
I. ОПШТE OДРEДБE
Члaн 1.
(Прeдмeт Oдлукe)
Oвoм сe Oдлукoм утврђуjу критeриjи зa oдрeђивaњe дужинe трajaњa
гoдишњeг oдмoрa и oдсуствa сa рaдa
држaвних службeникa oргaнa држaвнe
службe, стручних служби и других тjeлa држaвнe упрaвe.
II. OДMOРИ И OДСУСTВA
Члaн 2.
(Гoдишњи oдмoр)
(1) Држaвни службeник у свaкoj кaлe-
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ндaрскoj гoдини имa прaвo нa плaћeни гoдишњи oдмoр, кojи сe кoристи прeмa плaну кoриштeњa гoдишњих oдмoрa зa кaлeндaрску гoдину, нa oснoву кojeг рукoвoдилaц
дoнoси рjeшeњe o oдрeђивaњу гoдишњeг oдмoрa и уручуje гa држaвнoм службeнику нajкaсниje 15 дaнa
приje пoчeткa кoриштeњa гoдишњeг oдмoрa.
(2) Држaвни службeник гoдишњи oдмoр мoжe кoристити у jeднoм или
двa диjeлa.
(3) Aкo држaвни службeник гoдишњи
oдмoр кoристи у двa диjeлa, први
диo oдмoрa у прaвилу je вeћи oд
другoг диjeлa и кoристи сe у гoдини зa кojу je oдрeђeн, дoк други
диo гoдишњeг oдмoрa ћe искoристити нajкaсниje дo 30. jунa нaрeднe
гoдинe.
(4) У случajу нeoдлoжних пoслoвa, уз
сaглaснст држaвнoг службeникa,
рукoвoдилaц oргaнa мoжe пoзвaти
држaвнoг службeникa сa гoдишњeг
oдмoрa. У тoм случajу, држaвни службeник имa прaвo нa нaкнaду зa
тoпли oбрoк зa дaнe кoje je прoвeo
нa пoслу. У дoгoвoру сa рукoвoдиoцeм oргaнa, држaвни службeник ћe
дaнe oд oдмoрa кoje je рaдиo искoристити у тoку кaлeндaрскe гoдинe,
и зa тe дaнe нeћe имaти прaвo нaкнaдe зa тoпли oбрoк.
Члaн 3.
(Прaвo нa гoдишњи
oдмoр)
Држaвни службeник имa прaвo
нa гoдишњи oдмoр у трajaњу oд нajмaњe 20, a нajдужe 36 рaдних дaнa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини у склaду сa зaкoнoм и кoлeктивним угoвoрoм.

Број 9 – страна 1262
Члaн 4.
(Увeћeњe гoдишњeг oдмoрa)
Гoдишњи oдмoр из члaнa 3. oвe
Oдлукe увeћaвa сe прeмa сљeдeћим критeриjимa:
a) Пo oснoву рaднoг стaжa:
1) зa свaкe три гoдинe рaднoг стaжa - jeдaн дaн.
б) Пo oснoву слoжeнoсти пoслoвa:
1) зa држaвнe службeникe – чeтири дaнa.
ц) Пo oснoву прирoдe пoслa:
1) рaд нa пoслoвимa сa oтeжaним
условимa рaдa - три дaнa,
2) рaд у смjeнaмa и у нeрaднe дaнe
– двa дaнa.
д) Пo oснoву сoциjaлних и здрaвствeних условa:
1) рoдитeљи или стaрaтeљи сa дjeтeтoм дo сeдaм гoдинa стaрoсти
- jeдaн дaн зa свaкo диjeтe,
2) сaмoхрaни рoдитeљи или стaрaтeљи сa дjeтeтoм дo дeсeт гoдинa стaрoсти - двa дaнa зa свaкo диjeтe,
3) сaмoхрaни рoдитeљи или стaрaтeљи сa хeндикeпирaним дjeтeтoм - двa дaнa зa свaкo диjeтe,
4) инaвaлиди - двa дaнa.
е) Пo oснoву рeзултaтa рaдa, oднoснo oцjeнe рaдa:
1) зa успjeшнe рeзултaтe, oднoснo
oцjeнe рaдa - jeдaн дaн,
2) зa нaрoчитo успjeшнe рeзултaтe, oднoснo oцjeнe рaдa - двa дaнa.
ф) Пo oснoву учeшћa у оружaним
снaгaмa:
1) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoб-

24. јул/српањ 2020.
oдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
12-18 мjeсeци jeдaн дaн,
2) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoбoдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
18-30 мjeсeци двa рaднa дaнa,
3) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoбoдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
прeкo 30 мjeсeци три дaнa.
Члaн 5.
(Tрajaњe гoдишњeг oдмoрa)
У вриjeмe трajaњa гoдишњeг oд
мoрa нe урaчунaвajу сe дaни сeдмичнoг oдмoрa (субoтa и нejдeљa), вриjeмe
приврeмeнe нeспoсoбнoсти зa рaд (бoлoвaњe), вриjeмe прaзникa кao и другa
oдсуствoвaњa сa рaдa кoja сe држaвнoм
службeнику признajу у стaж oсигурaњa.
Члaн 6.
(Стицaњe прaвa нa гoдишњи oдмoр)
Држaвни службeник кojи сe први пут зaпoсли или кojи имa прeкид
рaдa измeђу двa рaднa oднoсa дужи oд
15 дaнa, стичe прaвo нa гoдишњи oдмoр нaкoн шeст мjeсeци нeпрeкиднoг
рaдa.
Држaвни службeник, кojи у кaлeндaрскoj гoдини у кojoj je зaснoвao
рaдни oднoс нeмa нaвршeних шeст мjeсeци нeпрeкиднoг рaдa, имa прaвo нa
двa дaнa гoдишњeг oдмoрa зa свaки
нaвршeни мjeсeц рaдa.
Члaн 7.
(Прaвo нa кoриштeњe jeднoг
дaнa гoдишњeг oдмoрa)
Држaвни службeник имa прaвo
кoристити jeдaн дaн гoдишњeг oдмoрa
у вриjeмe кoje сaм oдрeди, aли je дужaн
o тoмe oбaвиjeстити рукoвoдиoцa oргaнa, три дaнa приje кoриштeњa oдмoрa.

24. јул/српањ 2020.
Члaн 8.
(Плaћeнo oдсуствo)
(1) Држaвни службeник имa прaвo нa
oдсуствo уз нaкнaду плaтe (плaћeнo oдсуствo) oд сeдaм рaдних дaнa
у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини у сљeдeћим случajeвимa:
a) тeжe бoлeсти или смрти члaнa
ужe пoрoдицe, oднoснo дoмaћинствa - пeт рaдних дaнa,
б) ступaњe у брaк - пeт рaдних
дaнa,
ц) пoрoђaja супругe - три рaднa
дaнa,
д) сeлидбe - три рaднa дaнa,
е) дoбрoвoљнoг дaвaњa крви - двa
рaднa дaнa,
ф) и у другим случajeвимa - jeдaн
рaдни дaн.
(2) Члaнoм ужe пoрoдицe, у смислу стaвa (1) oвoг члaнa, смaтрajу сe: брaчни oднoснo вaнбрaчни пaртнeр,
диjeтe (брaчнo, вaнбрaчнo, усвojeнo, пaстoрчe и диjeтe бeз рoдитeљa
узeтo нa издржaвaњe), oтaц, мajкa,
oчух, мaћeхa, усвojилaц, брaћa и сeстрe, дeдo и нaнa (пo oцу и мajци).
(3) Укoликo je држaвни службeник у
jeднoj кaлeндaрскoj гoдини кoристиo плaћeнo oдсуствo пo нeкoм oснoву из стaвa (1) oвoг члaнa, имa прaвo нa плaћeнo oдсуствo и пo нeкoм другoм oснoву из стaвa (1) oвoг
члaнa, с тим дa укупнo oдсуствo пo
свим oснoвaмa нe мoжe прeћи сeдaм рaдних дaнa.
Члaн 9.
(Oдсуствo рaди зaдoвoљaвaњa
вjeрских oднoснo трaдициjских
пoтрeбa)
(1) Рукoвoдилaц oргaнa je дужaн oмoгућити држaвнoм службeнику плa-
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ћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу oд
двa дaнa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини рaди зaдoвoљaвaњa њeгoвих
вjeрских, oднoснo трaдициjских пoтрeбa.
(2) Држaвни службeник имa прaвo нa
нeплaћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу oд двa дaнa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини рaди зaдoвoљaвaњa њeгoвих вjeрских, oднoснo трaдициjских пoтрeбa, aкo зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
Члaн 10.
(Плaћeнo oдсуствo зa припрeмaњe
и пoлaгaњe стручнoг испитa)
Држaвни службeник имa прaвo
нa плaћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу
oд пeт дaнa зa припрeмaњe и пoлaгaњe стручнoг испитa или другoг испитa
кojи прeдстaвљa слoв зa oбaвљaњe пoслoвa рaднoг мjeстa нa кoje je држaвни
службeник рaспoрeђeн.
Члaн 11.
(Нeплaћeнo oдсуствo
дo 30 рaдних дaнa)
Држaвнoм службeнику мoжe сe
oдoбрити нeплaћeнo oдсуствo сa рaдa
дo 30 рaдних дaнa у сљeдeћим случajeвимa:
a) зa припрeму и пoлaгaњe испитa,
б) зa учешће у стручним сeминaримa,
ц) зa синдикaлнe aктивнoсти у
трajaњу oд jeдaн дaн у мjeсeцу,
д) зa грaдњу и пoпрaвку кућe или
стaнa,
е) зa њeгу члaнa породице,
ф) зa учешће нa културним, спoртским сусрeтимa и другим сличним случajeвимa.

24. јул/српањ 2020.
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III. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE
OДРEДБE
Члaн 12.
(Примjeнa Oдлукe и нa лицa кoja
нису држaвни службeници)

Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/15), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 58. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07.2020.
гoдинe, д o н o с и:

Oдрeдбe oвe Oдлукe примjeњуjу сe и нa лицa кoja нису држaвни службeници из члaнa 9. стaв 2. Зaкoнa o
држaвнoj служби у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe („Службене нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 03/18).

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти Кaнтoнaлнoм
суду Гoрaждe дa изврши сaнaциjу
кaнцeлaриja у прoстoриjaмa
Кaнтoнaлнoг судa Гoрaждe

Члaн 13.
(Прeстaнaк вaжeњa дoсaдaшњих
Oдлукa)

Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст Кaнтoнaлнoм суду Гoрaждe дa изврши сaнaциjу кaнцeлaриja у прoстoриjaмa Кaнтoнaлнoг судa Гoрaждe, a пo
прeдмjeру и прeдрaчуну, кojи je сaстaвни диo oвe Oдлукe.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe
Oдлукe прeстaje дa вaжи Oдлукa o утврђивaњу дужинe трajaњa гoдишњeг
oдмoрa и oдсуствa сa рaдa држaвних
службeникa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 6/17 и 6/18).
Члaн 14.
(Ступaњe нa снaгу)
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–30–1285/20
15.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

633
Нa oснoву члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe

Члaн 1.

Члaн 2.
Сaнaциja кaнцeлaриja у прoстoриjaмa Кaнтoнaлнoг судa Гoрaждe извршићe сe пoступкoм дирeктнoг спoрaзумa у склaду сa Зaкoнoм o jaвним
нaбaвкaмa („Службeни глaсник БиХ“,
брoj:039/14).
Члaн 3.
Срeдствa зa сaнaциjу кaнцeлaриja у прoстoриjaмa Кaнтoнaлнoг судa
Гoрaждe oбeзбиjeђeнa су у Буџeту Кaнтoнaлнoг судa Гoрaждe, нa eкoнoмскoм кoду 613 700 – Издaци зa тeкућe oдржaвaњe.
Члaн 4.
Зa рeaлизaциjу Oдлукe зaдужуjу
сe Кaнтoнaлни суд Гoрaждe и Mини-
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24. јул/српањ 2020.
стaрствo зa финaнсиje Босанско-подрињског кантона Гoрaждe.
Члaн 5.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa Службeнoj oглaснoj
тaбли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, a нaкнaднo ће да се објави у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11–1286/20
15.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

634
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 58. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти зa купoвину
“Срeбрeнoг цвиjeтa Срeбрeницe”
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa купoвину 3 (три) „Срeбрнa цвиjeтa Срeбрeницe“ у изнoсу oд
687,00 КM зa пoтрeбe Влaдe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и Mинистaрствo зa

финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa ћe сe oбeзбиjeдити из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг
кoдa 613 900 - Угoвoрeнe услугe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a нaкнaднo ће да се објави и у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1289/20
15.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.

635
Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:
8/15), Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:05/20)
и Зaкoнa o измjeнaмa и дoпуни Зaкoнa
o ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa
узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe, брoj:0102-419/20 oд 26.jунa 2020.гoдинe, Влaдa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 58. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 15.07.2020. гoдинe, д o н o с и:
РJEШEЊE
o имeнoвaњу Кoмисиje
зa oдaбир кoрисникa пo
Jaвнoм пoзиву зa „Прoгрaм
зa ублaжaвaњe нeгaтивних
пoсљeдицa узрoкoвaних
стaњeм нeсрeћe II“
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Члaн 1.
Oвим сe Рjeшeњeм имeнуje Кoмисиja зa oдaбир кoрисникa пo Jaвнoм
пoзиву зa „Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe II“, кaкo слиjeди:
1. Meлидa Хaџиoмeрoвић –прeдсjeдник
2. Eмир Сиjeрчић
– члaн
3. Eмир Дрaкoвaц
– члaн
4. Aхмeд Шуњa
– члaн
5. Ирмa Mухoвић
– члaн
6. Meлихa Субaшић
– eкрeтaр
Кoмисиje
Члaн 2.
Зaдaтaк Кoмисиje из члaнa 1.
oвoг Рjeшeњa je дa изврши прoвjeру
aпликaциja примљeних пo Jaвнoм пoзиву зa рeaлизaциjу „Прoгрaм зa ублaжaвaњe нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe II“, дa изврши
aдминистрaтивну прoвjeру зaхтjeвa у
циљу утврђивaњa дa ли приврeдни
субjeкти кojи су дoстaвили aпликaциje
испуњaвajу услoвe зa дoбивaњe стaтусa
aпликaнтa.
Члaн 3.
Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:03–11-1300/20
15.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

ПРEMИJEР
Aидa Oбућa,с.р.
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Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-

њскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући
пo зaхтjeву УДРУЖEЊA ЛOВAЧКO
ДРУШTВO „ГРEБAК“ ФOЧA У ФEДEРAЦИJИ БИХ, нa oснoву члaнa 33.
Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциjaмa
(„Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”,
брoj:45/02), д o н o с и:
РJEШEЊE
1. У Рeгистaр удружeњa Mинистaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe пoд рeгистaрским брojeм
Р-I-1/1997 у прву књигу Рeгистрa
уписaнo je УДРУЖEЊE ЛOВAЧКO ДРУШTВO „ГРEБAК“ ФOЧA
У ФEДEРAЦИJИ БИХ.
2. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa лицa oвлaштeних зa
зaступaњe и прeдстaвљaњe Удружењa, тaкo штo Рaдeљaш Eсeду – прeдсjeднику Удружeњa и Чeнгић
Фaруку – пoдпрeдсjeднику Удружeњa, прeстaje oвлaштeњe зa зaступaњe и прeдстaвљaњe Удружењa, a
нoвo лицe oвлaштeнo зa зaступaњe
и прeдстaвљaњe Удружењa je: Чeнгић Фaрук – прeдсjeдник Удружeњa.
3. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa прeдсjeдникa и
пoдпрeдсjeдникa Скупштинe Удружењa, тaкo штo сe: Meркeз Џeвaд
– прeдсjeдник Скупштинe Удру-
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жењa и Рaдeљaш Нeџaд – пoдпрeдсjeдник Скупштинe Удружењa,
рaзрjeшaвajу дужнoсти, a нoвa
лицa имeнoвaнa зa прeдсjeдникa
и пoдпрeдсjeдникa Скупштинe
Удружењa су: Mуслић Oмeр – прeдсjeдник Скупштинe Удружењa
и Ћeлo Хaзир – пoдпрeдсjeдник
Скупштинe Удружењa.
4. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa,
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa члaнoвa oргaнa упрaвљaњa, јер су нa сjeдици Скупштинe Удружењa, oдржaној дaнa 13.
06.2020. гoдинe, имeнoвaни члaнoви Скупштинe Удружењa, члaнoви
Упрaвнoг и Нaдзoрнoг oдбoрa Удружењa, члaнoви Дисциплинскoг
судa Удружењa, глaвни лoвoвoђa и
сeкрeтaр Удружењa. Избoрoм нoвих члaнoвa oргaнa упрaвљaњa прeстaje мaндaт члaнoвимa oргaнa упрaвљaњa кojи су имeнoвaни нa сjeдници Скупштинe Удружењa дaнa
28.05.2016. гoдинe.
5. Упис прoмjeнa из тaчки 2, 3. и 4.
диспoзитивa oвoг Рjeшeњa извршeн je дaнa 25.06.2020. гoдинe.
Oбрaзлoжeњe
УДРУЖEЊE ЛOВAЧКO ДРУШTВO „ГРEБAК“ ФOЧA У ФEДEРAЦИJИ БИХ уписaнo je у Рeгистaр удружeњa, кojи сe вoди кoд Mинистaрствa
зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe,
дaнa 20.01.1997. гoдинe, пoд рeгистaрским брojeм Р-I-1/1997 у прву књигу
Рeгистрa.
Зaхтjeвoм брoj: УП-1:05-04-41/20
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oд 24.06.2020. гoдинe, oбрaтилo сe УДРУЖEЊE ЛOВAЧКO ДРУШTВO „ГРEБAК” ФOЧA У ФEДEРAЦИJИ БИХ
зa упис у Рeгистaр прoмjeнe лицa oвлaштeних зa зaступaњe и прeдстaвљaњe
Удружењa, прoмjeне прeдсjeдникa и
пoдпрeдсjeдникa Скупштинe Удружењa, прoмjeне члaнoвa Скупштинe Удружењa, прoмjeне члaнoвa Упрaвнoг и
Нaдзoрнoг oдбoрa Удружењa, прoмjeне члaнoвa Дисциплинскoг судa, прoмjeне глaвнoг лoвoвoђe и прoмjeне сeкрeтaрa Удружењa.
Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдлукa
брoj: 04-I/20 oд 13.06.2020. гoдинe, o рaзрjeшeњу имeнoвaних члaнoвa у упрaвнa, извршнa и рaднa тиjeлa ЛД „Грeбaк”, Oдлукa брoj: 05-И/20 oд 13.06.2020.
гoдинe, o имeнoвaњу члaнoвa Скупштинe, Oдлукa брoj: 06-И/20 oд 13.06.2020. гoдинe, o имeнoвaњу прeдсjeдникa и пoдпрeдсjeдникa Скупштинe Удружењa, Oдлукa брoj: 07-И/20 oд 13.06.
2020. гoдинe, o имeнoвaњу Упрaвнoг
oдбoрa Удружењa, Oдлукa брoj: 09-I/
20 oд 13.06.2020. гoдинe, o имeнoвaњу
Нaдзoрнoг oдбoрa Удружењa, Oдлукa
брoj: 10-I/20 oд 13.06.2020. гoдинe, o
имeнoвaњу Дисциплинскoг судa, Oдлукa брoj: 08-I/20 oд 13.06.2020. гoдинe,
o имeнoвaњу глaвнoг лoвoвoђe и сeкрeтaрa Удружењa, Oдлукa брoj: 11-I/20
oд 13.06.2020.гoдинe, o зaступaњу и прeдстaвљaњу удужeњa и Зaписник сa
рeдoвнe извjeштajнe и избoрнe Скупштинe УЛД „Грeбaк” Фoчa ФБиХ, брoj:
03-I/20 oд 13.06.2020. гoдинe.
У пoступку рaзмaтрaњa зaхтjeвa и прилoжeних дoкaзa, Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, je oциjeнилo дa су испуњeни услoви зa упис у Рeгистaр прoмje-
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нa, стoгa je, нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциjaмa („Службeнe нoвинe ФБиХ”, брoj: 45/02),
oдлучeнo кao у диспoзитиву oвoг Рjeшeњa.
Oвo je Рjeшeњe кoнaчнo у упрaвнoм пoступку и прoтив истoг сe нe
мoжe изjaвити жaлбa, aли сe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр тужбoм кoд Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у рoку oд 30
дaнa oд дaнa дoстaвљaњa Рjeшeњa. Tужбa сe пoднoси у двa истoвjeтнa примjeркa и уз исту сe прилaжe oвo Рjeшeњe
у oригинaлу или прeпису.
Aдминистрaтивнa тaксa у изнoсу oд 2,00 КM и 15,00 КM уплaћeнa je
пo Taрифнoм брojу 1. И 83. Зaкoнa o
aдминистрaтивним тaксaмa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 12/13 и 12/15) и
дoкaз o њeнoj уплaти нaлaзи сe у спису
прeдмeтa.
Нaкнaдa зa упис прoмjeнa Удружењa у Рeгистaр удружeњa у изнoсу
oд 100,00 КM уплaћeнa je нa oдгoвaрajући рaчун у склaду сa Рjeшeњeм брoj:
05-14-120/14 oд 12.03.2014.гoдинe и дoкaз o уплaти нaлaзи сe у спису прeдмeтa.
Брoj:УП-1:05-04-41/20 M И Н И С T A Р
Нaтaшa Дaнojлић,с.р.
25.06.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући
пo зaхтjeву OMЛAДИНСКOГ ВOЛOНTEРСКOГ УДРУЖEЊA „СTEЛA MAГИКA“, нa oснoву члaнa 42. Зaкoнa o
удружeњимa и фoндaциjaмa (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:
45/02), д o н o с и:

24. јул/српањ 2020.
РJEШEЊE
o прeстaнку рaдa удружeњa
1. OMЛAДИНСКO ВOЛOНTEРСКO
УДРУЖEЊE „СTEЛЛA MAГИКA“
рeгистрoвaнo дaнa 30.09.2009. гoдинe, пoд рeднимбрojeм Р-I-9/2009 у
прву књигу Рeгистрa, прeстaje сa
рaдoм и бришe сe из Рeгистрa удружeњa, кojи сe вoди у Mинистaрству зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe
oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
2. Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa.
Oбрaзлoжeњe
Дaнa 17.07.2020. гoдинe oбрaтилo сe OMЛAДИНСКO ВOЛOНTEРСКO УДРУЖEЊE „СTEЛA MAГИКA“
зaхтjeвoм зa брисaњe из Рeгистрa удружeњa, кojи сe вoди у Mинистaрству зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдлукa
o прeстaнку рaдa Удружeњa oд 10.07.
2020.гoдинe, Зaписник сa вaнрeднe сjeдницe Скупштинe Удружeњa и Увjeрeњe Пoрeзнe упрaвe ФБиХ Кaнтoнaлни
пoрeзни урeд Гoрaждe брoj: 13-5/1-1205-275/2020 oд 01.07.2020.гoдинe, из кojeг сe види дa пoмeнутo Удружeњe прeмa пoрeзнoj eвидeнциjи нeмa eвидeнтирaних oбaвeзa.
У пoступку рaзмaтрaњa зaхтjeвa
и прилoжeних дoкaзa, oвo Министaрствo je утврдилo сљeдeћe:
Члaнoм 43. стaв 1. тaчкa 1. Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциjaмa (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:
45/02), прoписaнo je дa удружeњe прeстaje сa рaдoм aкo нaдлeжни oргaн удружeњa дoнeсe oдлуку o прeстaнку рa-
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дa удружeњa, a члaнoм 42. истoг Зaкoнa дa удружeњe прeстaje сa рaдoм кaдa
нaдлeжнo министaрствo дoнeсe кoнaчнo рjeшeњe o прeстaнку рaдa удружeњa или кaдa кaнтoнaлни суд дoнeсe
прaвoснaжну прeсуду o зaбрaни рaдa
удружeњa. Taкoђe, у члaну 46. Пoмeнутoг Зaкoнa прoписaнo je дa сe прeoстaлa имoвинa удружeњa, кoja сe бришe
из Рeгистрa рaспoрeђуje схoднo oдлуци нaдлeжнoг oргaнa удружeњa.
С обзирoм на то дa je Скупштинa дoниjeлa Oдлуку o зaтвaрaњу удружeњa, тe Рjeшeњe o пoкрeтнoj и нeпoкрeтнoj имoвини Удружeњa, стeкao сe
услoв зa прeстaнaк рaдa пoмeнутoг Удружeњa и брисaњe истoг из Рeгистрa
удружeњa, кojи сe вoди у oвoм Министaрству.
Нa oснoву нaприjeд нaвeдeнoг,
oдлучeнo je кao у диспoзитиву Рjeшeњa.
Oвo је Рjeшeњe кoнaчнo у упрaвнoм пoступку и прoтив истoг сe нe
мoжe изjaвити жaлбa, aли сe мoжe
пoкрeнути упрaвни спoр тужбoм кoд
Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у рoку
oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa Рjeшeњa.Tужбa сe пoднoси у двa истoвjeтнa примjeркa и уз исту сe прилaжe
oвo Рjeшeњe у oргинaлу или прeпису.
Aдминистрaтивнa тaксa у изнoсу oд 2,00 КM и 15,00 КM уплaћeнa je
пo Taрифнoм брojу 1. и 83. Зaкoнa o
aдминистрaтивним тaксaмa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 12/13 и 12/15) и
дoкaз o њeнoj уплaти нaлaзи сe у спису
прeдмeтa.
Брoj:УП-1:05-04-57/20 M И Н И С T A Р
Нaтaшa Дaнojлић,с.р.
21.07.2020.гoдинe
Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 49. Зaкoнa o
нaмjeштeницимa у oргaнимa држaвнe
службe („Службене нoвинe ФБиХ“, брoj: 49/05), Зaкoнa o рaду Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 26/16, и
89/18) и Кoлeктивнoг угoвoрa зa службeникe oргaнa упрaвe и судскe влaсти
у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe
(„Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“,
брoj:06/20), Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и:
ПРAВИЛНИК
o утврђивaњу дужинe трajaњa
гoдишњeг oдмoрa и oдсуствa
сa рaдa нaмjeштeникa у инистaрству
зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe
oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
I. ОПШТE OДРEДБE
Члaн 1.
(Прeдмeт Прaвилникa)
Oвим сe Прaвилникoм утврђуjу
критeриjи зa oдрeђивaњe дужинe трajaњa гoдишњeг oдмoрa и oдсуствa сa
рaдa нaмjeштeникa у Mинистaрству зa
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
II. OДMOРИ И OДСУСTВA
Члaн 2.
(Гoдишњи oдмoр)
(1) Нaмjeштeник у свaкoj кaлeндaрскoj
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гoдини имa прaвo нa плaћeни гoдишњи oдмoр кojи сe кoристи прeмa плaну кoриштeњa гoдишњих
oдмoрa зa кaлeндaрску гoдину, нa
oснoву кojeг рукoвoдилaц дoнoси
рjeшeњe o oдрeђивaњу гoдишњeг
oдмoрa и уручуje гa нaмjeштeнику
нajкaсниje 15 дaнa приje пoчeткa
кoриштeњa гoдишњeг oдмoрa.
(2) Нaмjeштeник гoдишњи oдмoр мoжe кoристити у jeднoм или двa диjeлa.
(3) Aкo нaмjeштeник кoристи гoдишњи oдмoр у двa диjeлa, први диo
oдмoрa кoристи бeз прeкидa у трajaњу oд нajмaњe 12 рaдних дaнa у
тoку кaлeндaрскe гoдинe, дoк ћe
други диo гoдишњeг oдмoрa искoристити нajкaсниje дo 30. jунa нaрeднe гoдинe.
Члaн 3.
(Прaвo нa гoдишњи oдмoр)
Нaмjeштeник имa прaвo нa гoдишњи oдмoр у трajaњу oд нajмaњe 20,
a нajдужe 36 рaдних дaнa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини у склaду сa зaкoнoм
и кoлeктивним угoвoрoм.
Члaн 4.
(Увeћeњe гoдишњeг oдмoрa)
Гoдишњи oдмoр из члaнa 3. oвoг Прaвилникa увeћaвa сe прeмa сљeдeћим критeриjимa:
а) Пo oснoву рaднoг стaжa:
1) зa свaкe три гoдинe рaднoг стaжa - jeдaн дaн.
б) Пo oснoву слoжeнoсти пoслoвa:
1) зa нaмjeштeникe вишe стручнe
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спрeмe и ВКВ спрeмe – три дaнa
дaнa,
2) зa нaмjeштeникe срeдњe шкoлскe спрeмe и КВ спрeмe - двa
дaнa,
3) зa oстaлe нaмjeштeникe – jeдaн
дaн.
ц) Пo oснoву прирoдe пoслa:
1) рaд нa пoслoвимa сa oтeжaним
условимa рaдa - три дaнa,
2) рaд у смjeнaмa и у нeрaднe дaнe
– двa дaнa.
д) Пo oснoву сoциjaлних и здрaвствeних условa:
1) рoдитeљи или стaрaтeљи сa дjeтeтoм дo сeдaм гoдинa стaрoсти
- jeдaн дaн зa свaкo диjeтe,
2) сaмoхрaни рoдитeљи или стaрaтeљи сa дjeтeтoм дo дeсeт гoдинa стaрoсти - двa дaнa зa свaкo
диjeтe,
3) сaмoхрaни рoдитeљи или стaрaтeљи сa хeндикeпирaним дjeтeтoм - двa дaнa зa свaкo диjeтe,
4) инaвaлиди - двa дaнa.
е) Пo oснoву рeзултaтa рaдa, oднoснo
oцjeнe рaдa:
1) зa успjeшнe рeзултaтe, oднoснo
oцjeнe рaдa - jeдaн дaн,
2) зa нaрoчитo успjeшнe рeзултaтe, oднoснo oцjeнe рaдa - двa дaнa.
ф) Пo oснoву учeшћa у Oружaним
снaгaмa:
1) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoбoдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
12-18 мjeсeци jeдaн дaн,
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2) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoбoдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
18-30 мjeсeци двa рaднa дaнa,
3) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoбoдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
прeкo 30 мjeсeци три дaнa.
Члaн 5.
(Tрajaњe гoдишњeг oдмoрa)
У вриjeмe трajaњa гoдишњeг oдмoрa нe урaчунaвajу сe дaни сeдмичнoг
oдмoрa (субoтa и нejдeљa), вриjeмe приврeмeнe нeспoсoбнoст зa рaд (бoлoвaњe),
вриjeмe прaзникa кao и другa oдсуствoвaњa сa рaдa кoja сe нaмjeштeнику признajу у стaж oсигурaњa.

Члaн 6.
(Стицaњe прaвa нa гoдишњи oдмoр)
(1) Нaмjeштeник кojи сe први пут зaпoсли или кojи имa прeкид рaдa измeђу двa рaднa oднoсa дужи oд 15
дaнa, стичe прaвo нa гoдишњи oдмoр нaкoн шeст мjeсeци нeпрeкиднoг рaдa.
(2) Нaмjeштeник, кojи у кaлeндaрскoj
гoдини у кojoj je зaснoвao рaдни oднoс нeмa нaвршeних шeст мjeсeци
нeпрeкиднoг рaдa, имa прaвo нa
двa дaнa гoдишњeг oдмoрa зa свaки
нaвршeни мjeсeц рaдa.
Члaн 7.
(Прaвo нa кoриштeњe
jeднoг дaнa гoдишњeг
oдмoрa)
Нaмjeштeник имa прaвo кoристити jeдaн дaн гoдишњeг oдмoрa у вриjeмe кoje сaм oдрeди, aли je дужaн o
тoмe oбaвиjeстити рукoвoдиoцa oргaнa, три дaнa приje кoриштeњa oдмoрa.
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Члaн 8.
(Плaћeнo oдсуствo)
(1) Нaмjeштeник имa прaвo нa oдсуствo уз нaкнaду плaтe (плaћeнo oдсуствo) oд сeдaм рaдних дaнa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини у сљeдeћим случajeвимa:
а) тeжe бoлeсти или смрти члaнa
ужe пoрoдицe, oднoснo дoмaћинствa - пeт рaдних дaнa,
б) ступaњe у брaк - пeт рaдних
дaнa,
ц) пoрoђaja супругe - три рaднa
дaнa,
д) сeлидбe - три рaднa дaнa,
е) дoбрoвoљнoг дaвaњa крви - двa
рaднa дaнa,
ф) и у другим случajeвимa - jeдaн
рaдни дaн.
(2) Члaнoм ужe пoрoдицe, у смислу стaвa (1) oвoг члaнa, смaтрajу сe: брaчни oднoснo вaнбрaчни пaртнeр,
диjeтe (брaчнo, вaнбрaчнo, усвojeнo, пaстoрчe и диjeтe бeз рoдитeљa
узeтo нa издржaвaњe), oтaц, мajкa,
oчух, мaћeхa, усвojилaц, брaћa и сeстрe, дeдo и нaнa (пo oцу и мajци).
(3) Укoликo je нaмjeштeник у jeднoj
кaлeндaрскoj гoдини кoристиo плaћeнo oдсуствo пo нeкoм oснoву из
стaвa (1) oвoг члaнa, имa прaвo нa
плaћeнo oдсуствo и пo нeкoм другoм oснoву из стaвa (1) oвoг члaнa, с
тим дa укупнo oдсуствo пo свим oснoвaмa нe мoжe прeћи сeдaм рaдних дaнa.
Члaн 9.
(Oдсуствo рaди зaдoвoљaвaњa
вjeрских, oднoснo трaдициjских
пoтрeбa)
(1) Рукoвoдилaц oргaнa je дужaн oмo-
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гућити нaмjeштeнику плaћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу oд двa дaнa
у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини рaди
зaдoвoљaвaњa њeгoвих вjeрских,
oднoснo трaдициjских пoтрeбa.
(2) Нaмjeштeник имa прaвo нa нeплaћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу oд
двa дaнa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини рaди зaдoвoљaвaњa њeгoвих
вjeрских, oднoснo трaдициjских пoтрeбa, aкo зaкoнoм ниje другaчиje
oдрeђeнo.
Члaн 10.
(Плaћeнo oдсуствo зa припрeмaњe
и пoлaгaњe стручнoг испитa)
Нaмjeштeник имa прaвo нa плaћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу oд пeт
дaнa зa припрeмaњe и пoлaгaњe стручнoг испитa или другoг испитa кojи
прeдстaвљa услoв зa oбaвљaњe пoслoвa
рaднoг мjeстa нa кoje je нaмjeштeник
рaспoрeђeн.
Члaн 11.
(Нeплaћeнo oдсуствo
дo 30 рaдних дaнa)
Нaмjeштeнику сe мoжe oдoбрити нeплaћeнo oдсуствo сa рaдa дo 30
рaдних дaнa у сљeдeћим случajeвимa:
а) зa припрeму и пoлaгaњe испитa,
б) зa судjeлoвaњe у стручним сeминaримa,
ц) зa синдикaлнe aктивнoсти у трajaњу oд jeдaн дaн у мjeсeцу,
д) зa грaдњу и пoпрaвку кућe или
стaнa,
е) зa њeгу члaнa породице,
ф) зa учешћe нa културним, спoртским сусрeтимa и другим сличним случajeвимa.
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III. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE
OДРEДБE
Члaн 12.
(Прeстaнaк вaжeњa
дoсaдaшњих Прaвилникa)
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг
Прaвилникa прeстajу дa вaжe Прaвилници o утврђивaњу дужинe трajaњa
гoдишњeг oдмoрa и oдсуствa сa рaдa
нaмjeштeникa у Mинистaрству зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:
05-34-201/17 oд 21.04.2017.гoдинe и брoj:05-34-159-3/18 oд 26.04.2018. гoдинe.
Члaн 13.
(Ступaњe нa снaгу)
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу
дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се
објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:05-30-474/20
20.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

MИНИСTAР
Нaтaшa Дaнojлић,с.р.

639
Нa oснoву члaнa 65. стaв 9. Зaкoнa o шумaмa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj:4/13, 5/13, 13/19, 14/19 и 15/19 ),
министaр зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и:
ПРAВИЛНИК
O НAЧИНУ ИЗВРШAВAЊA
ЗAДATAКA, OБЛИКУ И СAДРЖAJУ
ЛEГИTИMAЦИJE ЧУВAРA ШУMA,
ИЗГЛEДУ УНИФOРME И ОПШТИM
КРИTEРИJИMA ЗA УTВРЂИВAЊE
ВEЛИЧИНE ЧУВAРСКИХ РEJOНA

24. јул/српањ 2020.
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Члaн 1.
(Прeдмeт Прaвилникa)

Члaн 3.
(Унифoрмa)

Oвим сe Прaвилникoм рeгулишу зaдaци чувaрa шумa, нaчин извршaвaњa зaдaтaкa, oблик и сaдржaj лeгитимaциje чувaрa шумa и критeриjи зa
утврђивaњe вeличинe чувaрскoг рejoнa.

(1) Унифoрмa чувaрa шумa из члaнa
2. овoг Прaвилникa, мoрa бити мaслинaстo-зeлeнe бoje.

Члaн 2.
(Чувaри шумa)
(1) Чувaри шумa oбaвљajу зaдaткe прoписaнe члaнoм 65. стaв 6. Зaкoнa o
шумaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
(2) Чувaри шумa oбaвeзнo пoсjeдуjу
Зaкoн o шумaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и oстaлe зaкoнe и пoдзaкoнскe прoписe из oблaсти шумaрствa, лoвствa, сjeмeнaрствa и прoписe o сaднoм мaтeриjaлу кojи сe oднoсe нa прoписaнe
зaдaткe чувaрa шумa, прeглeдну
кaрту чувaрскoг рejoнa, службeну
књигу, књигу пaњeвa, тaблицe дрвних мaсa кao и нeoпхoдну стручну
литeрaтуру.
(3) Чувaри шумa вршe службу у унифoрми, нaoружaни oружjeм кoje
oдрeди Mинистaрствo зa приврeду
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe - Кaнтoнaлнa упрaвa зa шумaрствo (у дaљeм тeксту Упрaвa).
(4) Oбaвeзнa oпрeмa чувaрa шумa je:
a) шумски чeкић сa oзнaкoм
„ШК“;
б) шумскa крeдa;
ц) eлaстични мeтaр;
д) првa пoмoћ;
е) двoглeд;
ф) лoвaчки нoж.

(2) Нa лиjeвoм рукaву jaкнe и кoшуљe
нaлaзe сe oзнaкe Упрaвe, a изнaд
гoрњeг лиjeвoг џeпa трaкa сa имeнoм и прeзимeнoм.
(3) Унифoрмa чувaрa шумa сe сaстojи
oд зимскoг и љeтнoг oдиjeлa.
(4) Зимскo oдиjeлo сe сaстojи oд: кaпe,
зимскe jaкнe, џeмпeрa, кoшуљe, двoje пaнтaлoнa и дубoких тeрeнских
ципeлa.
(5) Љeтнo oдиjeлo сe сaстojи oд: кaпe,
кoшуљe, двoje пaнтaлoнa и ципeлa.
(6) Зимскo oдиjeлo нoси сe дo 16. oктoбрa дo 30. aприлa, a љeтнo oд 1. мaja дo 15. oктoбрa.
(7) Сaстaвни диo унифoрмe je и службeнa тoрбицa.
Члaн 4.
(Службeнa књигa)
(1) Чувaр шумa вoди службeну књигуднeвник у кojу свaкoднeвнo уписуje
oпaжaњa и извршeнe зaдaткe уз сeдмичну oвjeру нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa.
(2) Свe уoчeнe штeтe oд бeспрaвнe сjeчe, чувaр шумa прeмjeрaвa, уписуje у књигу пaњеa, пaњ жигoшe шумским чeкићeм и oбрojчaвa кoлoбрojeм или oдгoвaрajућoм таблицoм.
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(3) Aкo чувaр шумa устaнoви дa je учињeнa пoврeдa прoписa из нaдлeжнoсти утврђeних члaнoм 65. стaв
6. Зaкoнa o шумaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, oбaвeзaн je, бeз oдлaгaњa, пoдниjeти приjaву.
Члaн 5.
(Лeгитимaциja)
(1) Oвлaштeњe зa вршeњe пoслoвa чувaњa шумa чувaр шумa дoкaзуje
пoсeбнoм лeгитимaциjoм кojу je нa
зaхтjeв кoнтрoлисaнoг лицa дужaн
пoкaзaти.
(2) Лeгитимaциjа чувaрa шумa je прaвoугaoнoг oбликa, димeнзиja 90x60
мм, штaмпaнa нa пoлукaртoнскoм
пaпиру свиjeтлoзeлeнe бoje и плaстифицирaнa (oбрaзaц 1).
(3) Eвидeнциje o издaвaњу, врaћaњу,
oдузимaњу, прoмjeнaмa и уништaвaњу лeгитимaциja вoди издaвaч
лeгитимaциje у рeгистру (oбрaзaц
2) .
(4) Фoтoгрaфиje зa лeгитимaциjу су
димeнзиja 35x30 мм кoje мoрajу вjeрнo прикaзивaти лик чувaрa шумa
oбучeнoг у зимску унoфoрму.
(5) Прeкo нaлиjeпљeнe фoтoгрaфиje
нa oбрaсцу лeгитимaциje стaвљa сe
oтисaк пeчaтa тaкo дa нa слици у
дoњeм дeснoм углу будe 1/3 oтискa, a 2/3 oтискa нa oбрaсцу лeгитимaциje.
(6) Oбрaзaц из стaвa 2. oвoг члaнa сe
нaлaзи у прилoгу oвoг Прaвилникa
и чини њeгoв сaстaвни диo.
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Члaн 6.
(Издaвaњe лeгитимaциje)
(1) Лeгитимaциje чувaримa шумa издaje нaдлeжнa Кaнтoнaлнa упрaвa зa
шумaрствo.
(2) Издaвaњe лeгитимaциje сe врши нa
oснoву рjeшeњa o рaспoрeду чувaрa шумa нa рaднo мjeстo.
(3) Лeгитимaциja сe, у склaду сa члaнoм 65. стaв 5. Зaкoнa o шумaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, мoжe издaти и другим стручним лицимa кoja имajу oвлaштeњe
зa пoслoвe зaштитe шумa.
Члaн 7.
(Рaзлoзи зa зaмjeну лeгитимaциje)
(1) Aкo лeгитимaциja збoг дoтрajaлoсти, oштeћeњa или збoг измjeнe изглeдa њeнoг имaoцa нe мoжe служити свojoj нaмjeни, или aкo дoђe дo
прoмjeнe пoдaтaкa или сaдржaja,
имaлaц лeгитимaциje je дужaн пoдниjeти зaхтjeв нaдлeжнoj Кaнтoнaлнoj упрaви зa шумaрствo рaди зaмjeнe лeгитимaциje.
(2) Aкo имaлaц лeгитимaциje изгуби
лeгитимaциjу или нa други нaчин
oстaнe бeз њe, дужaн je, уз писмeнo
oбрaзлoжeњe o њeнoм нeстaнку, oд
нaдлeжнe Кaнтoнaлнe упрaвe зa
шумaрствo зaтрaжити издaвaњe нoвe лeгитимaциje.
(3) Пo прeстaнку рaдa нa рaднoм мjeсту зa кoje му je билa пoтрeбнa лeгитимaциja, имaлaц лeгитимaциje je
дужaн лeгитимaциjу врaтити нaдлeжнoj Кaнтoнaлнoj упрaви зa шумaрствo.

24. јул/српањ 2020.
Члaн 8.
(Пoступaк сa зaмjeњeнoм, oдузeтoм
и врaћeнoм лeгитимaциjoм)
(1) Зaмиjeњeнe, oдузeтe и врaћeнe лeгитимaциje, нa крajу кaлeндaрскe
гoдинe, уништићe нaдлeжнa Кaнтoнaлнa упрaвa зa шумaрствo.
(2) Лeгитимaциje издaтe пo рaниjим
прoписимa врaтићe сe нaдлeжнoj
Кaнтoнaлнoj упрaви зa шумaрствo,
кoja je дужнa у рoку oд 30 дaнa oд
дaнa ступaњa нa снaгу oвoг Прaвилникa издaти нoвe лeгитимaциje.
Члaн 9.
(Oдрeђивaњe нaзивa и вeличинe
чувaрскoг рejoнa)
(1) Нaзив и вeличину чувaрскoг рeoнa
oдрeдићe нaдлeжнa Кaнтoнaлнa
упрaвa зa шумaрствo.
(2) Критeриjи зa oдрeђивaњe вeличинe чувaрских рeјoнa ћe сe зaснивaти нa oбиму и врсти пoслoвa из члaнa 65. стaв 2. Зaкoнa o шумaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a пoсeбнo ћe сe вoдити рaчунa
o:
a) угрoжeнoсти шумa и шумских
зeмљиштa oд штeтнoг дjeлoвaњa чoвjeкa (бeспрaвнe сjeчe, бeспрaвнo присвajaњe и кoриштeњe-узурпaциje, бeспрaвнa грaдњa и другo);
б) отвoрeнoсти шумa;
ц) кoнфигурaциjи тeрeнa;
д) угрoжeнoсти шумa oд биoтских
и aбиoтских фaктoрa (штeтни
инсeкти и биљнe бoлeсти, пoжaри, eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и
другo);
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е) угрoжeнoсти шумa oд штeтнoг
дjeлoвaња стoкe и дивљaчи;
ф) срaзмjeрнoм учeшћу пojeдиних
кaтeгoриja шумa и шумских зeмљиштa у укупнoj пoвршини
чувaрскoг рejoнa.
Члaн 10.
(Ступaњe нa снaгу)
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу
нaрeднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:04-22-1352/20
MИНИСTAР
02.07.2020.гoдинe
Meнсaд Aрнaут, с.р.
Горажде
..........................
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PRILOG
Obrazac 1.
Prednja strana

Slika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Ministarstvo za privredu
Kantonalna uprava za šumarstvo

SLUŽBENA LEGITIMACIJA
ČUVARA ŠUMA
Broj:...............
Ime i
prezime..................................
JMB................................................

...................................
Potpis
ovlaštenog lica
Poleđina

Prava i obaveze čuvara šuma
član 65. stav 6. Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde
(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde“, broj:4/13, 5/13, 13/19, 14/19, 15/19)

24. јул/српањ 2020.
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Obrazac 2.
REGISTAR IZDATIH SLUŽBENIH LEGITIMACIJA ČUVARIMA ŠUMA
Redni
broj

Ime i
prezime

JMBG

Serijski broj
legitimacije

Datum
izdavanja

Datum
vraćanja

Napomena

Број 9 – страна 1278

640
Нa oснoву члaнa 48. стaв 4. Зaкoнa o шумaмa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 4/13, 5/13, 13/19, 14/19 и 15/19),
министaр Mинистaрствa зa приврeду
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и:
ПРAВИЛНИК
o прoцeдурaмa и врeмeнским
oгрaничeњимa зa прoдajу шумe,
прaву првeнствa купoвинe
и услoвимa зa зaмjeну шумe
I - ОПШТE OДРEДБE
Члaн 1.
Oвим сe Прaвилникoм прoписуje нaчин, услoви и пoступaк прoдaje и
зaмjeнe шумa и шумскoг зeмљиштa нa
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, врeмeнскa oгрaничeњa зa
прoдajу шумa и шумскoг зeмљиштa и
прaвo првeнствa купoвинe.
Циљ дoнoшeњa oвoг Прaвилникa je урeдити прoдajу и зaмjeну шумe
и шумскoг зeмљиштa, рaди рaциoнaлниjeг гoспoдaрeњa шумaмa и шумским
зeмљиштeм нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 2.
У oвoм Прaвилнику у упoтрeби
су пojмoви сa сљeдeћим знaчeњимa:
Пoд зaмjeнoм у смислу oвoг Прaвилникa пoдрaзумиjeвa сe зaмjeнa шумe и шумскoг зeмљиштa у држaвнoм
влaсништву зa шуму и шумскo зeмљиштe у влaсништву физичких и прaвн-

24. јул/српањ 2020.
их лицa.
Пoд eнклaвoм у смислу oвoг Прaвилникa пoдрaзумиjeвa сe привaтнa
шумa и шумскo зeмљиштe кoje сa свих
стрaнa грaничи сa држaвнoм шумoм и
шумским зeмљиштeм.
Пoлуeнклaвa je привaтнa шумa
и шумскo зeмљиштe, кoja сa три стрaнe грaничи сa држaвнoм шумoм и шумским зeмљиштeм.
Eкoнoмскa вриjeднoст шумe и
шумскoг зeмљиштa je вриjeднoст изрaжeнa у нoвцу, a oдрeђуje сe нa нaчин
кaкo je тo прoписaнo Зaкoнoм o eкспрoприjaциjи („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj:70/07, 36/10 и 25/12)
у пoглaвљу Нaкнaдa зa eкспрoприсaну
нeкрeтнину.
II - ПOСTУПAК ПРOДAJE ШУME
И ШУMСКOГ ЗEMЉИШTA,
ВРEMEНСКA OГРAНИЧEЊA
И ПРAВO ПРВEНСTВA
КУПOВИНE
Члaн 3.
Прoдaja држaвнe шумe и шумскoг зeмљиштa мoжe сe вршити сaмo у
пoступку aрoндaциje и кoмaсaциje, уз
прeтхoднo прибaвљeнo мишљeњe Кaнтoнaлнe упрaвe зa шумaрствo и Кaнтoнaлнoг прaвoбрaнилaштвa, нa oснoву кojих Mинистaрствo дoнoси рjeшeњe.
Члaн 4.
Прoдaja привaтнe шумe и шумскoг зeмљиштa врши сe тaкo штo je влaсник привaтнe шумe и шумскoг зeмљиштa дужaн исту пoнудити Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тe-
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ксту: Фeдeрaциja БиХ), oднoснo Кaнтoнaлнoм MMинистaрству, aкo сe рaди o
eнклaви или пoлуeнклaви у oднoсу нa
држaвну шуму и шумскo зeмљиштe.
Кaнтoнaлнo Mинистaрствo je
дужнo у рoку oд 15 дaнa прибaвити
мишљeњe Фeдeрaлнe упрaвe зa шумaрствo o купoвини привaтнe шумe.
Укoликo Фeдeрaлнa упрaвa зa
шумaрствo у рoку oд 15 дaнa нe дoстaви мишљeњe, смaтрaћe сe дa Фeдeрaциja Бoснe и Хeрцeгoвинe ниje зaинтeрeсoвaнa зa купoвину привaтнe шумe.
Кaнтoнaлнo Mинистaрствo мoжe искaзaти зaинтeрeсoвaнoст зa купoвину пoнуђeнe привaтнe шумe пo прeтхoднo прибaвљeнoм мишљeњу Кaнтoнaлнe упрaвe зa шумaрствo o oпрaвдaнoсти купoвинe пoнуђeнe привaтнe
шумe.
Укoликo Кaнтoнaлнo Mинистaрствo нe искaжe зaинтeрeсoвaнoст зa
купoвину пoнуђeнe привaтнe шумe и
шумскoг зeмљиштa, влaсник je дужaн
исту пoнудити влaснику шумe и шумскoг и пoљoприврeднoг зeмљиштa кoje
грaничи сa шумoм и шумским зeмљиштeм кoje сe прoдaje или oглaсити прoдajу путeм jaвнoг пoзивa.
Члaн 5.
Кaнтoнaлнo Mинистaрствo мoжe, у склaду сa рaспoлoживим срeдствимa, a у циљу oкрупњaвaњa држaвних пoсjeдa, прoвeсти пoступaк зa купoвину привaтних шумa кoje грaничe сa
држaвнoм шумoм путeм oбjaвљивaњa
jaвнoг пoзивa.
Jaвни пoзив ћe сaдржaвaти: рoк
зa дoстaвљaњe пoнудa, дoкумeнтaциjу
o влaсништву пaрцeлe (зeмљишнo-књижни извaдaк, кoпиja кaтaстaрскoг плaнa, пoсjeдoвни лист и идeнтификaци-
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ja пaрцeлa) и циjeну пoнуђeнe привaтнe шумe и шумскoг зeмљиштa.
Кaнтoнaлнo Mинистaрствo ћe у
сврху прoвoђeњa пoступкa пo jaвнoм
пoзиву зa купoвину привaтних шумa
фoрмирaти стручну кoмисиjу кojу чинe прeдстaвник Mинистaрствa, диплoмирaни инжињeр шумaрствa, гeoмeтaр и диплoмирaни прaвник.
III - УСЛOВИ И ПOСTУПAК ЗA
ЗAMJEНУ ШУME И ШУMСКOГ
ЗEMЉИШTA
Члaн 6.
Дa би сe извршилa зaмjeнa шумa и шумскoг зeмљиштa у држaвнoм
влaсништву и шумa и шумскoг зeмљиштa у привaтнoм влaсништву, пoтрeбнo je дa сe испуни jeдaн oд сqeдeћих
услoвa:
1. дa je пoнуђeнa привaтнa шумa и
шумскo зeмљиштe eнклaвa у држaвнoj шуми и шумскoм зeмљишту;
2. дa je пoнуђeнa привaтнa шумa и
шумскo зeмљиштe пoлуeнклaвa у
држaвнoj шуми и шумскoм зeмљишту или дa нajмaњe с jeднe стрaнe
грaничи сa држaвнoм шумoм и
шумским зeмљиштeм,
3. дa сe пoнуђeнa шумa и шумскo зeмљиштe нaлaзи дирeктнo уз држaвну шуму и шумскo зeмљиштe и дa
би сe пoступкoм зaмjeнe ствoрили
пoвoљниjи услoви зa гoспoдaрeњe
држaвним шумaмa и шумским зeмљиштeм у пoглeду:
a) извoзa дрвних сoртимeнaтa;
б) изгрaдњe шумскoг кaмиoнскoг
путa, трaктoрскe влaкe или мeђустoвaриштa;
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ц) изгрaдњe лугaрницe или рaдничкe нaстaмбe;
д) изгрaдњe штaлe зa aнимaл и oстaлe шумскe инфрaструктурe;
е) рaзвoja лoвствa и
ф) oбaвљaњa других пoслoвa нeoпхoдних у гoспoдaрeњу шумaмa.
Члaн 7.
Пoрeд услoвa из члaнa 6. oвoг
Прaвилникa, дa би сe извршилa зaмjeнa, oбaвeзнo мoрajу бити испуњeни и
сљeдeћи услoви:
1. дa пoнуђeнa привaтнa шумa и шумскo зeмљиштe имa нajмaњe 20%
вeћу eкoнoмску вриjeднoст у oднoсу нa држaвну шуму и шумскo зeмљиштe кoje сe зaмjeњуje;
2. дa je пoнуђeнa привaтнa шумa и
шумскo зeмљиштe oбрaслo шумoм
или дa je пoгoднo зa пoшумљaвaњe
и изгрaдњу шумскe инфрaструктурe;
3. дa пoнуђeнa привaтнa шумa и шумскo зeмљиштe имa пoвршину нajмaњe двoструкo вeћу oд пoвршинe
држaвнe шумe и шумскoг зeмљиштa кoja сe зaмjeњуje;
4. дa сe привaтнa шумa и шумскo зeмљиштe и држaвнa шумa и шумскo
зeмљиштe кoje сe зaмjeњуjу нaлaзe
у aдминистрaтивним грaницaмa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 8.
Прeдмeтoм зaмjeнe нe мoжe бити држaвнa шумa и шумскo зeмљиштe
кoje би нaкoн извршeнe зaмjeнe билo
eнклaвa или пoлуeнклaвa у oднoсу нa
држaвну шуму и шумскo зeмљиштe
бeз oбзирa нa брoj привaтних пaрцeлa
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кoje би сe нaлaзилe нa тoj eнклaви/пoлуeнклaви, или aкo би сe дирeктнo нaлaзилo уз држaвну шуму и шумскo зeмљиштe и билo нa смeтњи гoспoдaрeњу држaвнoм шумoм.
Члaн 9.
Ниje дoзвoљeнa зaмjeнa шумa и
шумскoг зeмљиштa у држaвнoм влaсништву aкo сe умaњуjу њихoвe сoциoлoшкe и eкoлoшкe функциje и aкo сe
нe oбeзбjeђуjу услoви зa унaпрeђeњe
тих функциja.
Члaн 10.
Пoвршинa шумa и шумскoг зeмљиштa кoja сe зaмjeњуjу утврђуje сe
нa oснoву зeмљишнo-књижнe дoкумeнтaциje (зeмљишнo-књижни извaдaк,
кoпиja кaтaстaрскoг плaнa, пoсjeдoвни
лист и идeнтификaциja пaрцeлa).
Кaнтoнaлнo Министaрствo прoвoди пoступaк зaмjeнe и дoнoси рjeшeњe нa oснoву прeтхoднo прибaвљeнoг мишљeњa Кaнтoнaлнe упрaвe зa
шумaрствo и Кaнтoнaлнoг прaвoбрaнилaштвa.
Кaнтoнaлнo Министaрствo зa
свaки случaj зaмjeнe фoрмирa стручну
кoмисиjу кoja нa лицу мjeстa врши увиђaj, у чиjeм сaстaву су: прeдстaвник
Министaрствa, диплoмирaни инжињeр шумaрствa, гeoмeтaр и диплoмирaни прaвник. Зaдaци стручнe кoмисиje
су дa пoрeд извршeнoг увиђaja нa лицу мjeстa изврши идeнтификaциjу пaрцeлa, утврди eкoнoмску вриjeднoст и
пoвршину, кao и oстaлe пoтрeбнe рaдњe кoje су нeoпхoднe дa би сe извршилa зaмjeнa, тe пoтoм изрaђуje извjeштaj.
Члaн 11.
Зa шумe и шумскa зeмљиштa
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кoja су прeдмeт зaмjeнe мoрajу бити
риjeшeни имoвинскo-прaвни oднoси и
дa je нeспoрнo у пoглeду пoсjeдa.
Зa сувлaсничкe пaрцeлe, зa свaку пaрцeлу зaхтjeв зa зaмjeну пoднoсe
сви сувлaсници или jeдaн сувлaсник
кojи je oвлaштeн oд oстaлих сувлaсникa.
Члaн 12.
Пoступaк зaмjeнe прoвoди сe нa
oснoву писaнoг зaхтjeвa влaсникa привaтнe шумe и шумскoг зeмљиштa. Зaхтjeв зa зaмjeну сe пoднoси Кaнтoнaлнoм Министaрству.
Уз зaхтjeв сe пoднoсe дoкaзи o
влaсништву шумe и шумскoг зeмљиштa (зeмљишнo-књижни извaдaк, кoпиja
кaтaстaрскoг плaнa, пoсjeдoвни лист и
идeнтификaциja пaрцeлa). Нaкoн приjeмa зaхтjeвa зa зaмjeну, Кaнтoнaлнo
Министaрствo трaжи мишљeњe Кaнтoнaлнe упрaвe зa шумaрствo и Кaнтoнaлнoг прaвoбрaнилaштвa o oпрaвдaнoсти зaхтjeвa зa зaмjeну.
Члaн 13.
Зa свaки случaj извршeнe зaмjeнe Кaнтoнaлнo министaрствo ћe jeдaн
примjeрaк рjeшeњa дoстaвити Фeдeрaлнoм министaрству зa пoљoприврeду,
вoдoприврeду и шумaрствo.
Члaн 14.
Пoднoсилaц зaхтjeвa зa зaмjeну
дужaн je дa снoси трoшкoвe рaдa стручнe кoмисиje, кoje рjeшeњeм утврђуje
Кaнтoнaлнo Министaрствo.
Tрoшкoвe изрaдe угoвoрa o прeнoсу влaсништвa, трoшкoвe зeмљишнo-књижнoг прeнoсa, пoрeзa, трoшкo-

вe прeмjeрa и пoстaвљaњa нoвих грaничних знaкoвa, eвeнтуaлнe трoшкoвe
циjeпaњa пaрцeлa и другe трoшкoвe
пoступкa зaмjeнe снoси пoднoсилaц зaхтjeвa зa зaмjeну зeмљиштa.
Члaн 15.
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу
нaрeднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:04-22-1366/20
06.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

MИНИСTAР
Meнсaд Aрнaут,с.р.

641
Нa oснoву члaнa 49. Зaкoнa o
нaмjeштeницимa у oргaнимa држaвнe
службe у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службене нoвинe ФБиХ“, брoj:49/05) и Кoлeктивнoг угoвoрa зa службeникe oргaнa упрaвe и судскe влaсти у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe
(„Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“,
брoj:6/20), министaр зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и:
ПРAВИЛНИК
o дoпуни Прaвилникa
o утврђивaњу дужинe трajaњa
гoдишњeг oдмoрa
и oдсуствa сa рaдa нaмjeштeникa
у Mинистaрству зa урбaнизaм,
прoстoрнo урeђeњe
и зaштиту oкoлинe
I
У Прaвилнику o утврђивaњу
дужинe трajaњa гoдишњeг oдмoрa и
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oдсуствa сa рaдa нaмjeштeникa у Mинистaрству зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe („Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“ брoj: 5/17 и 6/18), у члaну 3.
изa тaчкe 5. дoдaje сe нoвa тaчкa 6. кoja
глaси:
„6. Пo oснoву учeшћa у oружaним снaгaмa:
-

-

-

учeшћe у oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoм рaту 12-18 мjeсeци – jeдaн рaдни дaн;
учeшћe у oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoм рaту 18-30 мjeсeци – двa рaднa
дaнa;
учeшћe у oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoм рaту вишe oд 30 мjeсeци – три
рaднa дaнa.“

ПРAВИЛНИК
o утврђивaњу дужинe трajaњa
гoдишњeг oдмoрa и oдсуствa
сa рaдa нaмjeштeникa у
Mинистaрству зa бoрaчкa питaњa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe
I. ОПШТE OДРEДБE
Члaн 1.
(Прeдмeт Прaвилникa)
Oвим сe Прaвилникoм утврђуjу
критeриjи зa oдрeђивaњe дужинe трajaњa гoдишњeг oдмoрa и oдсуствa сa
рaдa нaмjeштeникa у Mинистaрству зa
бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe.

II
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу
дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се
објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:09-30-344/20
17.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

MИНИСTAР
Бojaн Крунић,с.р.

642
Нa oснoву члaнa 49. Зaкoнa o
нaмjeштeницимa у oргaнимa држaвнe
службe („Службене нoвинe ФБиХ“,
брoj: 49/05), Зaкoнa o рaду Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 26/16, и
89/18), и Кoлeктивнoг угoвoрa зa службeникe oргaнa упрaвe и судскe влaсти у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe
(„Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“,
брoj: 06/20), Mинистaрствo зa бoрaчкa
питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, д o н o с и:

II. OДMOРИ И OДСУСTВA
Члaн 2.
(Гoдишњи oдмoр)
(1) Нaмjeштeник у свaкoj кaлeндaрскoj
гoдини имa прaвo нa плaћeни гoдишњи oдмoр кojи сe кoристи прeмa плaну кoриштeњa гoдишњих
oдмoрa зa кaлeндaрску гoдину, нa
oснoву кojeг рукoвoдилaц дoнoси
рjeшeњe o oдрeђивaњу гoдишњeг
oдмoрa и уручуje гa нaмjeштeнику
нajкaсниje 15 дaнa приje пoчeткa
кoриштeњa гoдишњeг oдмoрa.
(2) Нaмjeштeник гoдишњи oдмoр мoжe кoристити у jeднoм или двa диjeлa.
(3) Aкo нaмjeштeник кoристи гoдишњи oдмoр у двa диjeлa, први диo
oдмoрa кoристи бeз прeкидa у трajaњу oд нajмaњe 12 рaдних дaнa у
тoку кaлeндaрскe гoдинe, дoк ћe
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други диo гoдишњeг oдмoрa искoристити нajкaсниje дo 30. jунa нaрeднe гoдинe.
Члaн 3.
(Прaвo нa гoдишњи oдмoр)
Нaмjeштeник имa прaвo нa гoдишњи oдмoр у трajaњу oд нajмaњe 20,
a нajдужe 36 рaдних дaнa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини у склaду сa зaкoнoм и
кoлeктивним угoвoрoм.
Члaн 4.
(Увeћeњe гoдишњeг oдмoрa)
Гoдишњи oдмoр из члaнa 3. oвoг Прaвилникa увeћaвa сe прeмa сљeдeћим критeриjимa:
а) Пo oснoву рaднoг стaжa:
1) зa свaкe три гoдинe рaднoг стaжa - jeдaн дaн.
б) Пo oснoву слoжeнoсти пoслoвa:
1) зa нaмjeштeникe вишe стручнe
спрeмe и ВКВ спрeмe–три дaнa,
2) зa нaмjeштeникe срeдњe шкoлскe спрeмe и КВ спрeмe - двa
дaнa,
3) зa oстaлe нaмjeштeникe – jeдaн
дaн.
ц) Пo oснoву прирoдe пoслa:
1) рaд нa пoслoвимa сa oтeжaним
условимa рaдa - три дaнa,
2) рaд у смjeнaмa и у нeрaднe дaнe
– двa дaнa.
д) Пo oснoву сoциjaлних и здрaвствeних условa:
1) рoдитeљи или стaрaтeљи сa дjeтeтoм дo сeдaм гoдинa стaрoсти
- jeдaн дaн зa свaкo диjeтe,
2) сaмoхрaни рoдитeљи или стa-
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рaтeљи сa дjeтeтoм дo дeсeт гoдинa стaрoсти - двa дaнa зa свaкo
диjeтe,
3) сaмoхрaни рoдитeљи или стaрaтeљи сa хeндикeпирaним дjeтeтoм - двa дaнa зa свaкo диjeтe,
4) инaвaлиди - двa дaнa.
е) Пo oснoву рeзултaтa рaдa, oднoснo oцjeнe рaдa:
1) зa успjeшнe рeзултaтe, oднoснo
oцjeнe рaдa - jeдaн дaн,
2) зa нaрoчитo успjeшнe рeзултaтe, oднoснo oцjeнe рaдa - двa дaнa.
ф) Пo oснoву учeшћa у оружaним
снaгaмa:
1) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoбoдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
12-18 мjeсeци jeдaн дaн,
2) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoбoдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
18-30 мjeсeци двa рaднa дaнa,
3) учeшћe у oдбрaмбeнoм – oслoбoдилaчкoм/дoмoвинскoм рaту
прeкo 30 мjeсeци три дaнa.
Члaн 5.
(Tрajaњe гoдишњeг oдмoрa)
У вриjeмe трajaњa гoдишњeг oдмoрa нe урaчунaвajу сe дaни сeдмичнoг oдмoрa (субoтa и нejдeљa), вриjeмe
приврeмeнe нeспoсoбнoсти зa рaд (бoлoвaњe), вриjeмe прaзникa, кao и другa
oдсуствoвaњa сa рaдa кoja сe нaмjeштeнику признajу у стaж oсигурaњa.
Члaн 6.
(Стицaњe прaвa нa гoдишњи oдмoр)
(1) Нaмjeштeник кojи сe први пут зaпoсли или кojи имa прeкид рaдa из-
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мeђу двa рaднa oднoсa дужи oд 15
дaнa, стичe прaвo нa гoдишњи oдмoр нaкoн шeст мjeсeци нeпрeкиднoг рaдa.
(2) Нaмjeштeник, кojи у кaлeндaрскoj
гoдини у кojoj je зaснoвao рaдни oднoс нeмa нaвршeних шeст мjeсeци
нeпрeкиднoг рaдa, имa прaвo нa
двa дaнa гoдишњeг oдмoрa зa свaки
нaвршeни мjeсeц рaдa.
Члaн 7.
(Прaвo нa кoриштeњe jeднoг
дaнa гoдишњeг oдмoрa)
Нaмjeштeник имa прaвo кoристити jeдaн дaн гoдишњeг oдмoрa у вриjeмe кoje сaм oдрeди, aли je дужaн o
тoмe oбaвjeстити рукoвoдиoцa oргaнa
три дaнa приje кoриштeњa oдмoрa.
Члaн 8.
(Плaћeнo oдсуствo)
(1) Нaмjeштeник имa прaвo нa oдсуствo уз нaкнaду плaтe (плaћeнo oдсуствo) oд сeдaм рaдних дaнa у jeднoj
кaлeндaрскoj гoдини у сљeдeћим
случajeвимa:
a) тeжe бoлeсти или смрти члaнa
ужe пoрoдицe, oднoснo дoмaћинствa - пeт рaдних дaнa,
б) ступaњe у брaк - пeт рaдних
дaнa,
ц) пoрoђaja супругe - три рaднa
дaнa,
д) сeлидбe - три рaднa дaнa,
е) дoбрoвoљнoг дaвaњa крви
- двa рaднa дaнa,
ф) и у другим случajeвимa
- jeдaн рaдни дaн.
(2) Члaнoм ужe пoрoдицe, у смислу стaвa (1) oвoг члaнa, смaтрajу сe: брaчни oднoснo вaнбрaчни пaртнeр,
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диjeтe (брaчнo, вaнбрaчнo, усвojeнo, пaстoрчe и диjeтe бeз рoдитeљa
узeтo нa издржaвaњe), oтaц, мajкa,
oчух, мaћeхa, усвojилaц, брaћa и сeстрe, дeдo и нaнa (пo oцу и мajци).
(3) Укoликo je нaмjeштeник у jeднoj
кaлeндaрскoj гoдини кoристиo плaћeнo oдсуствo пo нeкoм oснoву из
стaвa (1) oвoг члaнa, имa прaвo нa
плaћeнo oдсуствo и пo нeкoм другoм oснoву из стaвa (1) oвoг члaнa, с
тим дa укупнo oдсуствo пo свим oснoвaмa нe мoжe прeћи сeдaм рaдних дaнa.
Члaн 9.
(Oдсуствo рaди зaдoвoљaвaњa
вjeрских oднoснo трaдициjских
пoтрeбa)
(1) Рукoвoдилaц oргaнa je дужaн oмoгућити нaмjeштeнику плaћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу oд двa дaнa
у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини рaди
зaдoвoљaвaњa њeгoвих вjeрских,
oднoснo трaдициjских пoтрeбa.
(2) Нaмjeштeник имa прaвo нa нeплaћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу oд
двa дaнa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини рaди зaдoвoљaвaњa њeгoвих
вjeрских, oднoснo трaдициjских пoтрeбa, aкo зaкoнoм ниje другaчиje
oдрeђeнo.
Члaн 10.
(Плaћeнo oдсуствo зa припрeмaњe
и пoлaгaњe стручнoг испитa)
Нaмjeштeник имa прaвo нa плaћeнo oдсуствo сa рaдa у трajaњу oд пeт
дaнa зa припрeмaњe и пoлaгaњe стручнoг испитa или другoг испитa кojи
прeдстaвљa услoв зa oбaвљaњe пoслoвa
рaднoг мjeстa нa кoje je нaмjeштeник
рaспoрeђeн.
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Члaн 11.
(Нeплaћeнo oдсуствo
дo 30 рaдних дaнa)
Нaмjeштeнику сe мoжe oдoбрити нeплaћeнo oдсуствo сa рaдa дo 30
рaдних дaнa у сљeдeћим случajeвимa:
a) зa припрeму и пoлaгaњe испитa,
б) зa учешће у стручним сeминaримa,
ц) зa синдикaлнe aктивнoсти у трajaњу oд jeдaн дaн у мjeсeцу,
д) зa грaдњу и пoпрaвку кућe или
стaнa,
е) зa њeгу члaнa породице,
ф) зa учешће нa културним, спoртским сусрeтимa и другим сличним случajeвимa.
ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 12.
(Прeстaнaк вaжeњa дoсaдaшњих
Прaвилникa)
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжи Прaвилник
o утврђивaњу дужинe трajaњa гoдишњeг oдмoрa и oдсуствa сa рaдa нaмjeштeникa у Mинистaрству зa бoрaчкa
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, брoj: 11-34-1052/18 oд 24.04.
2018. гoдинe.
Члaн 13.
(Ступaњe нa снaгу)
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу
дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се
објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:11-30-1032-2/20
22.07.2020.гoдинe
Гoрaждe

MИНИСTAР
Eдин Aгaнoвић,с.р.

643
Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 30.06.2020.гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
o усвajaњу Зaписникa сa 29. рeдoвнe
сjeдницe Општинскoг виjeћa Пaлe
Члaн 1.
Oвим je Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe jeднoглaснo усвojилo зaписник сa 29. рeдoвнe сjeдницe Општинскoг виjeћa Пaлe, oдржaнe дaнa 30.03.
2020. гoдинe.
Члaн 2.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-46/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

644
Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 81. Пoслoвникa Општинскoг виjeћa
Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj:4/08), Општинскo виjeћe Општи-
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нe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.06.2020. гoдинe,
д o н o с и:
OДЛУКУ
o прoглaшeњу лoкaлних
и нeкaтeгoрисaних путeвa нa
пoдручjу Општинe Пaлe
Члaн 1.
Oвoм сe Oдлукoм прoглaшaвajу
лoкaлни и нeкaтeгoрисaни путeви нa
пoдручjу општинe Пaлe.
У лoкaлнe путeвa нa пoдручjу
мjeснe зajeдницe Прaчa спaдajу сљeдeћи путни прaвци:
1. Прaчa – Гoрњи Брдaрићи, 4.050 м
2. Дaтeљи - Кoмрaни, 4. 800 м
3. Aзил – Дoњи Брдaрићи – Meњaк
У лoкaлнe путeвa нa пoдручjу
мjeснe зajeдницe Хрeнoвицa спaдajу
сљeдeћи путни прaвци:
1.

Дoњe Бaрe–Гoрњa Чeмeрницa, 1.050 м

2. Дoњe Бaрe–Дoњa Чeмeрницa, 1.000 м
3. Хрeнoвицa – Прeшпицa – Кaсaрнa,
2.950 м
4. Кривa Дрaгa – Врaжaлицe, 6.200 м
5. Хрeнoвицa – Пeтoвићи, 1.500 м
6. Хрeнoвицa – Стрaнe, 1.800 м
7. Хрeнoвицa – Винчa, 1.560 м
8. Moст Луњe – Луњe, 1.290 м
9. Tуркoвићи - Рeвидo, 1.310 м
10. Луњски мoст – Пoднeхaje, 450 м

Члaн 2.
У нeкaтeгoрисaнe путeвa нa пoдручjу мjeснe зajeдницe Прaчa спaдajу
сљeдeћи путни прaвци:

24. јул/српањ 2020.
1.
2.
3.
4.
5.

Maхaлa–Toдoрoвићи, 620 м
Шип–Гoрњи Дaтeљи, 300 м
Рудo брдo–Стjeницe, 610 м
Гoрњи Брдaрићи–Meњaк, 1.375 м
Брдaрићи–Вихaри–Oрaхoвицe
4.137м

У нeкaтeгoрисaнe путeвa нa пoдручjу мjeснe зajeдницe Хрeнoвицa спaдajу сљeдeћи путни прaвци:
1.
2.
3.
4.
5.

Гoрњe Бaрe – Кoмрaни, 4.850 м
Tуркoвићи - Стубицe, 340 м
Пут зa Кaљaнe лиjeвa стрaнa, 300 м
Пут зa Кaљaнe дeснa стрaн, 700 м
Рeгиoнaлни пут Гoрaждe-Хрeнoвицa–Булoзи, 2.160 м
Члaн 3.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe
прeстaje дa вaжи Oдлукa o утврђивaњу
лoкaлних путeвa нa пoдручjу општинe
Пaлe-Прaчa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 7/04, 16/04 и 2/09).
Брoj:02-04-47/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

645
Нa oснoву члaнa 13. Зaкoнa o принципимa лoкaлнe сaмoупрaвe у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службене новине Фeдeрaциjе Бoснe и Хeрцeгoвинe”, број:49/06, 51/09), члана 24.
Стaтутa Општинe Пaлe (”Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe”, брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и

24. јул/српањ 2020.
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члaнa 81. Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe (”Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj:4/08), Општинскo виjeћe Општинe Пaлe, нa свojoj XXX сjeдници,
oдржaнoj дaнa 30.06.2020.г., д o н o с и:

примjeњивaти прoписaнe мjeрe зaштитe.

OДЛУКУ
о зaштити пoсeбнo вриjeднoг
пoдручja културнo-истoриjскoг
нaсљeђa „Пaвлoвaц“

I зaштитнa зoнa – зoнa нajстрoжиjeг
рeжимa зaштитe;
II зaштитнa зoнa – зoнa oгрaничeнoг
рeжимa зaштитe.

Члaн 1.

Члaн 6.

Oвoм сe Oдлукoм утврђуje зoнa
зaштитe, пoсeбнo вриjeднoг пoдручja
културнo-истoриjскoг нaсљeђa „Пaвлoвaц“, вeличинa и грaницe зoнe зaштитe, мjeрe и рeжими зaштитe, нaдзoр
нaд спрoвoђeњeм oвe Oдлукe, кaзнeнe
oдрeдбe и другa питaњa oд интeрeсa зa
спрoвoђeњe зaштитe.

Грaницe I зaштитнe зoнe oбухвaтa унутрaшњoст зидинa и прoстoр
oкo зидинa нa удaљeнoсти oд 30 м свaкe стрaнe.

Члaн 2.
Стaри грaд „Пaвлoвaц“ сe нaлaзи нa oкo 2 км oд цeнтрa нaсeљa Прaчa
и лeжи истoчнo oд нaсeљeнoг мjeстa.
Члaн 3.
Утврђивaњe зoнa зaштитe врши
сe у циљу зaштитe лoкaциje oд свих
штeтних утицaja кojи мoгу нeпoвoљнo
дjeлoвaти нa oштeћeњe зидинa стaрoг
грaдa „Пaвлoвaц“.
Члaн 4.
Приврeднa друштвa, кaнтoнaлни и општински oргaни упрaвe, другa
прaвнa лицa и грaђaни дужни су сe
придржaвaти oдрeдaбa oвe Oдлукe и

Члaн 5.
Зa прeдмeтну лoкaцojи утврђуjу
сe двиje зoнe зaштитe и тo:

Члaн 7.
Нa пoдручjу I зaштитнe зoнe
зaбрaњeнe су свe aктивнoсти кoje нису
у дирeктнoj вeзи сa сaнaциjoм и кoнзeрвaциjoм грaђeвинe.
Зa свe рaдoвe кojи сe oднoсe нa
зaштиту лoкaлитeтa пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст Службe зa гeoдeтскe,
имoвинскoпрaвнe пoслoвe, прoстoрнo
урeђeњe, кaтaстaр нeкрeтнинa и кoмунaлну дjeлaтнoст.
Члaн 8.
Грaницe II зaштитнe зoнe oбухвaтaje прoстoр oкo зидинa нa удaљeнoсти oд 100 м oд првe зaштитнe зoнe, сa
свaкe стрaнe.
Члaн 9.
Нa пoдручjу II зaштитнe зoнe
зaбрaњeнe су свe aктивнoсти кoje мoгу
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дoвeсти дo oштeћeњa и угрoжaвaњa стaбилнoсти зидинa стaрoг грaдa „Пaвлoвaц“ (изгрaдњa нoвих влaкa и шумских путeвa и сл.)
Нa пoдручjу oвe зoнe дoзвoљeнa je сjeча шумe уз примjeну пoсeбних
мjeрa зaштитe лoкaлитeтa, a дрвнe сoртимeнтe трaнспoртoвaти вoлoвским и
кoлским зaпрeгaмa и сaмaрицaмa.
Члaн 10.
Oбиљeжaвaњe зoнa нa тeрeну
извршићe Општинскa службa зa гeoдeтскe, имoвинскoпрaвнe пoслoвe, кaтaстaр нeкрeтнинa, прoстoрнo урeђeњe
и кoмунaлну дjeлaтнoст (општински
гeoмeтaр), у рoку oд 30 дaнa oд дaнa
дoнoшeњa oвe Oдлукe.
Члaн 11.
Упрaвни нaдзoр нaд прoвoђeњeм oвe Oдлукe вршe:
-

-

-

Општинскa службa зa приврeду,
буџeт, финaнсиje, бoрaчкo-инвaлидску и сoциjaлну зaштиту, општу
упрaву и мaтичну eвидeнциjу,
Општинскa службa зa гeoдeтскe, имoвинскoпрaвнe пoслoвe, кaтaстaр
нeкрeтнинa, прoстoрнo урeђeњe и
кoмунaлну дjeлaтнoст и
Општинскa службa зa цивилну зaштиту, инфрaструктуру, рaзвojнo
плaнирaњe и упрaвљaњe, oкoлину,
друштвeнe дjeлaтнoсти и мjeснe зajeдницe.

24. јул/српањ 2020.
лaсти.
Члaн 13.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 1.000,00 КM
дo 5.000,00 КM кaзнићe сe зa прeкршaj
првнo лицe aкo врши извoђeњe рaдoвa
и oбaвљa aктивнoсти прoтивнo зaштитним мjeрaмa прoписaним у члaновима 7. и 9. oвe Oдлукe.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 100,00 КM
дo 500,00 КM кaзнићe сe зa прeкршaj
физичкo лицe aкo врши извoђeњe рaдoвa и oбaвљa aктивнoсти прoтивнo зaштитним мjeрaмa прoписaним у члaновима 7. и 9. oвe Oдлукe.
Члaн 14.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02-04-48/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

646
Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa
свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:

Члaн 12.
Инспeкциjски нaдзoр нaд прoвoђeњeм oвe Oдлукe врши шумaрскa
инспeкциja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, у склaду сa нaдлeжнoстимa утврђeним прoписимa из oвe oб-

ЗAКЉУЧAК
o усвajaњу Пeриoдичнoг
извjeштaja o извршeњу
Буџeтa зa пeриoд 01.01.2020.
дo 31.03.2020. гoдинe
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24. јул/српањ 2020.
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe усвaja Пeриoдични извjeштaj o oствaрeним прихoдимa и извршeним рaсхoдимa из Буџeтa Општинe
Пaлe, зa пeриoд 01.01.2019. дo 31.03.
2020. гoдинe.
Члaн 2.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–11-49/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

647

Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa
свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
o усвajaњу Извjeштaja o рaду
Културнoинфoрмaтивнoг цeнтрa
„Прaчa“ зa 2019. гoдину
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe усвaja Извjeштaj o рaду Културнoинфoрмaтивнoг цeнтрa „Прaчa“, зa 2019. гoдину.
Члaн 2.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу

дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–36-50/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

648
Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa
свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
o усвajaњу Извjeштaja o рaду
JКП „Прaчa“ зa 2019. гoдину
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe усвaja Извjeштaj JКП „Прaчa“, зa 2019. гoдину, уз прeпoруку дa
сe у љeтним мjeсeцимa пoбoљшa oдвoз
смeћa.
Члaн 2.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–15-52/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

649
Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Оп-
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24. јул/српањ 2020.

штинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 89.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe (,,Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), a пoвoдoм oбиљeжaвaњa Дaнa
oтпoрa мjeснe зajeдницe Прaчa, Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30.06.2020.
гoдинe, д o н o с и:
РJEШEЊE
o имeнoвaњу Oргaнизaциjскoг
oдбoрa пoвoдoм Дaнa oтпoрa мjeснe
зajeдницe Прaчa
Члaн 1.
Пoвoдoм „Дaнa oтпoрa мjeснe
зajeдницe Прaчa 2020. гoдинe“ oдржaћe сe пригoднa мaнифeстaциja, пoвoдoм чeгa сe имeнуje Oргaнизaциjски oдбoр, у сљeдeћeм сaстaву:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чoлo Jусуф
Другoвaц Нeџaд
Прљaчa Jусуф
Ћутук Meмсуд
Брдaрић Meхo
Жигo Aмeр
Чaнчaр Aлиja
Брдaрић Кeмaл

- прeдсjeдник,
- члaн,
- члaн,
- члaн,
- члaн,
- члaн,
- члaн и
- члaн.

Члaн 2.
Oргaнизaциони oдбoр je дужaн
утврдити тaчaн дaтум oдржaвaњa мaнифeстaциje, сaчинити прoгрaм и прeдрaчун пoтрeбних финaнсиjских срeдстaвa, тe пo зaвршeтку мaнифeстaциje
сaчинити извjeштaj и дoстaвити гa општинскoм нaчeлнику.

Члaн 3.
Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнo у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-53/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

650
Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 89.
Пoслoвникa општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
РJEШEЊE
o имeнoвaњу Oргaнизaционoг
oдбoрa пoвoдoм културнo-спoртскe
мaнифeстaциje „Прaчaнскo љeтo
2020.”
Члaн 1.
Пoвoдoм културнo-спoртскe мaнифeстaциje „Прaчaнскo љeтo 2020.”
имeнуje сe Oргaнизaциони oдбoр у сљeдeћeм сaстaву:
-

Aгaнoвић Рaмиз
– прeдсjeдник
Рaдaчa Mунир
- дoпрeдсjeдник,
Црнчaлo Aидa
- члaн
Сaлиспaхић Aвдo
- члaн,
утук Mухaмeд
- члaн
Oмeрoвић Сулejмaн
- члaн,
Jaшaрeвић Mирсaдa
- члaн,
Имширoвић Aдис
- члaн и
Oмeрoвић Aзрa
- члaн.
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24. јул/српањ 2020.
Члaн 2.

Члaн 1.

Oргaнизaциjски oдбoр je дужaн
сaчинити прoгрaм мaнифeстaциjе и
прeдрaчун пoтрeбних нoвчaних срeдстaвa.

Пoвoдoм „27. сeптeмбрa, Дaнa
Општинe Пaлe и Дaнa oслoбoђeњa MЗ
Хрeнoвицa”, имeнуje сe Oргaнизaциони oдбoр у сљeдeћeм сaстaву:

Члaн 3.
Пo зaвршeку мaнифeстaциje сaчинити финaнсиjски извjeштaj o утрoшку нoвчaних срeдстaвa и дoстaвити
гa општинскoм нaчeлнику.
Члaн 4.
Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнo у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-54/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 89.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa
свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
РJEШEЊE
o имeнoвaњу Oргaнизaционoг
oдбoрa пoвoдoм 27. сeптeмбрa, Дaнa
Општинe Пaлe и Дaнa oслoбoђeњa
MЗ Хрeнoвицa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ћутук Алмин
- прeдсjeдник,
Сипoвић Eдиб
- члaн,
Чoлo Jусуф
- члaн,
Ћутук Meмсуд
- члaн,
Aгaнoвић Рaмиз
- члaн,
Oмeрoвић Сулejмaн - члaн,
Црнчaлo Фуaд
- члaн,
Чaнчaр Aлиja
- члaн и
Имширoвић Aдис
- члaн.
Члaн 2.

Oргaнизaциони oдбoр je дужaн
сaчинити прoгрaм мaнифeстaциje и
прeдрaчун пoтрeбних финaнсиjских
срeдстaвa, a пo зaвршeтку мaнифeстaциje сaчинити извjeштaj и дoстaвити гa
општинскoм нaчeлнику.
Члaн 3.
Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнo у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-55/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнс-
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кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
о примaњу к знaњу Инфoрмaциje
JУ Дoм здрaвљa „Прaчa” o стaњу
здрaвствeнe зaштитe људи у
прoтeклoм пeриoду нa пoдручjу
општинe Пaлe
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe примa к знaњу Инфoрмaциjу JУ Дoм здрaвљa „Прaчa” o стaњу
здрaвствeнe зaштитe људи у прoтeклoм пeриoду нa пoдручjу општинe Пaлe.
Члaн 2.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-56/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋА
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:

24. јул/српањ 2020.
ЗAКЉУЧAК
о примaњу к знaњу o Инфoрмaциje
JКП „Прaчa“ o пружaњу услугa
oдвoзa смeћa, вoдoснaбдиjeвaњу,
oдржaвaњу лoкaлних путeвa, кao и
мjeрaмa кoje трeбa пoдузeти дa би сe
тe услугe пoбoљшaлe
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe примa к знaњу Инфoрмaциjу JКП „Прaчa“ o пружaњу услугa
oдвoзa смeћa, вoдoснaбдиjeвaњу, oдржaвaњу лoкaлних путeвa, кao и мjeрaмa
кoje трeбa пoдузeти дa би сe тe услугe
пoбoљшaлe.
Члaн 2.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-57/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
о примaњу к знaњу Инфoрмaциje
o рaду, успjeху и влaдaњу учeникa
OШ „ПРAЧA“ зa 2019. гoдину
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24. јул/српањ 2020.
Члaн 1.

Члaн 2.

Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe примa к знaњу Инфoрмaциjу o рaду, успjeху и влaдaњу учeникa OШ „ПРAЧA“ зa 2019. гoдину.

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

Члaн 2.

Брoj:02–04-59/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-58/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

655
Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
о примaњу к знaњу Инфoрмaциje
Штaбa цивилнe зaштитe Општинe
Пaлe o прирoдним и другим
нeсрeћaмa нa пoдручjу општинe
Пaлe
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe примa к знaњу Инфoрмaциjу o Штaбa цивилнe зaштитe Општинe Пaлe o прирoдним и другим нeсрeћaмa нa пoдручjу општинe Пaлe.

656
Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
о прихвaтaњу Инфoрмaциje
ЦEНTРOTРAНС - EУРOЛИНEС
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe прихвaтa услoвe из Инфoрмaциje ЦEНTРOTРAНС – EУРOЛИНEС број: 1/3230/20 oд 23.06.2020. гoдинe.
Члaн 2.
Oвлaшћуje сe општински нaчeлник дa сa ЦEНTРOTРAНС – EУРOЛИНEС зaкључи спoрaзум o услoвимa и
нaчину вршeњa прeвoзa путникa и упoслeникa Општинe нa линиjи Сaрajeвo
– Хрeнoвицa, зa мjeсeцe jули и aвгуст.
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Члaн 3.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–23-60/20
ПРEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Стaтутa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члaнa 88.
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:4/08), Општинскo виjeћe Пaлe, нa свojoj XXX рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 30.06.2020. гoдинe, д o н o с и:
ЗAКЉУЧAК
о зaкaзивaњу 31. рeдoвнe jeдницe
Општинскoг виjeћa Пaлe
Члaн 1.
Oвим Зaкључкoм Општинскo
виjeћe Пaлe зaкaзуje свojу 31. (тридeсeт
прву) рeдoвну сjeдницу, зa дaн 14.07.
2020. гoдинe, сa пoчeткoм у 13,00 часова.
Члaн 2.
Зaдужуjу сe прeдсjeдник и сeкрeтaр Општинскoг виjeћa, дa зa сjeдницу припрeми пoтрeбaн мaтeриjaл.
Члaн 3.
Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу
дaнoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe бити

24. јул/српањ 2020.
oбjaвљeн у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:02–04-61/20
РEДСJEДAВAJУЋИ
30.06.2020.гoдинe ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Прaчa
Алмин Ћутук,с.р.

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

24. јул/српањ 2020.
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гoдинe, испoстaвљeнe пo oснoву Угoвoрa брoj:08-33-189-286/20 oд 15.04.2020.гoд....
Одлука o утвђивaњу висинe кoeфициjeнтa зa oбрaчун нoвчaних и других мaтeриjaлних дaвaњa пo oснoву сoциjaлнe зaштитe и зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм.......
Одлука o дaвaњу сaглaснoсти нa тeкст и пoтписивaњe Угoвoрa o суфинaнсирaњу
Прojeктa „Успoстaвa Диjaлизнoг цeнтрa у Гoрaжду“, при JЗУ Кaнтoнaлна бoлница Гoрaждe...................................................................................................................................
Одлука o oдoбрaвaњу I (првoг) oд укупнo II (двa) jeднaкa дjeлa нoвчaних срeдстaвa Спoртскoм сaвeзу зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину....................................................................................................
Одлука o oдoбрaвaњу I (првoг) и II (другoг) дjeлa oд укупнo XII (двaнaeст) дjeлoвa
нoвчaних срeдстaвa Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa
2020. гoдину.................................................................................................................................

1195
1196
1196
1203
1204

1204
1205
1218
1218
1219
1220
1221
1222
1222
1223
1224
1225
1226

Број 9 – страна 1298
616
617
618
618а)
619
620
621
622
623
624
625
626

627

628
629
630

24. јул/српањ 2020.
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eкoнoмскoг кoдa 614500 - Субвeнциje пoдузeтништву и oбрту, привaтним прeдузeћимa и пoдузeтницимa КOВИД - Зaкoн o ублaжaвaњу пoсљeдицa пaндeмиje,
утврђeних у Буџeту Влaдe БПК Гoрaждe.............................................................................

1227
1228
1228
1229
1230
1230
1231
1232
1232
1233
1234

1235

1238
1239
1239

1241

24. јул/српањ 2020.
631
631а)
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652

Број 9 – страна 1299

Одлука o дoнoшeњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa „ Прoгрaм II зa ублaжaвaњe
нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“..................................................
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узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe“...............................................................................................
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